
OCUPACIÓ DE LA BIBLIOTECA D’HUMANITATS 
 
Dilluns dia 21 de maig, a la Facultat de Traducció i Interpretació, es va aprovar 
per Assemblea que s’ocuparia la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. És per això que avui, dimarts 29 de maig, hem decidit de portar a 
terme aquesta ocupació i tothom qui vulgui pot venir a estudiar o fer feina durant tota 
la nit. 
 
La raó principal per la qual hem tingut aquesta iniciativa és demostrar que 
els estudiants de l’Assemblea de Traducció i Interpretació també estem en contra de 
les retallades, de l’augment de les taxes i del nou model universitari que volen imposar-
nos i que dificultarà el nostre accés a la universitat. 
 
A més a més, pensem que aquesta biblioteca hauria d’obrir-se les 24 hores del dia 
en període d’exàmens: a la Secció de Revistes i a la Biblioteca de Ciències Socials no 
hi ha prou espai ni tampoc prou recursos per a tots els estudiants d’aquesta universitat. 
 
Considerem que l’ocupació de la Biblioteca d’Humanitats és una bona mesura per a fer 
palès el nostre malestar davant de la situació que pateix l’educació pública i, alhora, ens 
permet de continuar la nostra tasca com a estudiants per a obtenir el major rendiment 
en els propers exàmens. A la biblioteca, envoltats de llibres, vetllem per un sistema 
educatiu que ens converteixi en éssers crítics, i no pas en simples mercaderies. 
 
En la nostra reivindicació, ens comprometem a mantenir un comportament exemplar: 
farem un bon ús dels llibres, materials i instal·lacions de què disposa la 
biblioteca, respectarem el silenci i no embrutarem. 
 
“Deixeu-nos sols, sense llibres i, ben aviat, estarem perduts i tormentats. No sabrem a 
què unir-nos, a què adherir-nos, què estimar o què odiar, què és digne de respecte 
i què hem de menysprear. Fins i tot, tots aquells que siguin com nosaltres ens 
semblaran insofribles.” 
Fiodor Dostoievski 
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