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La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha rebutjat la 

pretensió d'exercir l'objecció de consciència respecte a l'assignatura 

d'Educació per a la Ciutadania que reclamen col·lectius de pares 

recolzats per la jerarquia de l'Església catòlica i emparats pel PP, que en 

algunes comunitats que governa, com Madrid i València, l'ha boicotejat 

amb diverses argúcies. És el cas de l'estrambòtica decisió del Govern 

valencià d'impartir-la en llengua anglesa. 

 

La decisió del Suprem s'ha pres per 22 vots enfront de 7, després de 

més de 20 hores de deliberació durant tres jornades. Un resultat prou 

contundent i millor que la unanimitat. Perquè unanimitat hauria significat 

arribar a una solució de conveniència que no hauria acontentat ningú. 

 

El veredicte ha unificat doctrina, ja que tribunals de rang inferior havien 

acceptat l'objecció, uns, i l'havien rebutjat, altres, i estableix 

jurisprudència davant de les nombroses demandes pendents de 

sentència. Els decrets pels quals es va introduir l'assignatura "no arriben 

a lesionar el dret fonamental dels pares que els seus fills rebin la 

formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies 

conviccions", sentencia el Suprem. És a dir, que les acusacions 

d'adoctrinament polític, religiós o moral que havien llançat els objectors i 

la dreta política i religiosa contra l'assignatura mateixa no tenen cap base 

legal. Malgrat això, els defensors de l'objecció han anunciat la seva 

intenció de recórrer al Tribunal Constitucional, i a instàncies europees si 

és necessari. Hi tenen tot el dret. Una altra cosa és que les 

administracions educatives en mans del PP mantinguin el boicot, 



desobeint així el Govern i menyspreant la doctrina del Tribunal Suprem. 

Això resultaria inadmissible i punible. 

 

Després de deixar establert que els decrets són legals i que l'assignatura 

és obligatòria com qualsevol altra, la sala deixa oberta la porta perquè els 

pares recorrin als tribunals contra les editorials si se senten atacats per 

la interpretació que facin del programa de l'assignatura els llibres de text 

dels seus fills. Després, és clar, que la inspecció i l'autoritat educativa no 

hagin atès les seves reclamacions. Si bé és cert que hi ha llibres de 

Ciutadania molt discutibles, els jutges no s'han de convertir en censors 

del mal gust o en àrbitres de doctrines contraposades, que serà el que 

se'ls plantejarà. 


