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Presentem el segon número de la revista de l’Institut d’Estudis Europeus (IEE) de la 

UAB, Quaderns IEE. En la seva recent estrenada trajectòria, ha estat tot un repte rebre 

propostes de publicacions, fer-ne la selecció, gestionar les peer review i publicar el 

número. Per això vull començar per donar les gràcies a tothom que ha fet possible 

aquesta edició, tant a les persones que han presentat les publicacions, com a tot l’equip 

editorial. 

En aquest número publiquem quatre estudis, tres notes i una ressenya, que 

segueixen les característiques de la publicació: transversalitat i promoció de la recerca 

de les noves generacions. En aquesta edició de Quaderns IEE, comparteixen espai 

professorat amb una acreditada trajectòria acadèmica i científica, joves investigadors i 

persones que just inicien la seva activitat al món de les publicacions i a les quals donem, 

especialment, la benvinguda. 

Des del punt de vista dels continguts, tot i la diversitat científica, cal posar de 

relleu la incidència que ha tingut en aquest número el conflicte que pateix en aquests 

moments Ucraïna. Tres de les publicacions (dos estudis i una nota) es focalitzen en 

aquesta qüestió, que fa trontollar molts aspectes de la UE (des de drets, fins a seguretat, 

acció exterior o, fins i tot, ampliacions). Per tant, una revista que té per objecte —i com 

a punt en comú— la pluridisciplinarietat de la UE, no podia deixar de banda temes de 

gran actualitat i que afecten a molts aspectes de la pròpia Unió.  

Però tot i la importància de la guerra, el número actual ofereix articles sobre 

altres qüestions que hem considerat també de gran interès. És el cas de l’estudi sobre 

el sentiment de pertinença a la UE o la recerca sobre discriminació algorítmica. Totes 

dues publicacions aporten perspectives molt interessants sobre com ens afecten (i 

impacten) les polítiques públiques europees. 

Altrament, les dues notes sobre els reptes de la comunicació del Consell i sobre 

Regional approaches to Covid 19 management són fruit de les relacions institucionals 

de l’IEE i de les persones que en formen part. En primer lloc, pel que fa a la nota del Sr. 

Ignacio Nuño Molina, troba el seu origen en una visita institucional al Consell de la UE. 

En segon lloc, la nota sobre la comparació de com s’ha afrontat la Covid-19 a la 

Comunitat de l’Àfrica Oriental i a la UE, és fruit de la cooperació interuniversitària entre 
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el Màster d’Integració Europea i un grup de quinze universitats de diferents països que 

organitzem conjuntament cada any una master class. 

Per tant, el número que avui presentem és resultat de les moltes activitats que 

realitza l’IEE i les persones que en formen part, així com de la col·laboració estreta amb 

el Centre de Documentació Europea. Totes aquestes accions ens han permès obrir les 

portes a personal investigador consolidat, a personal investigador en formació, a 

persones que treballen a les institucions de la UE i a persones que procedeixen de 

tercers Estats. Tenim el convenciment de què aquesta és una bona via per nodrir la 

nostra revista, aportar noves visions i garantir la transversalitat i pluralitat científica, 

que pretenem siguin els nostres signes distintius. 
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