4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DÍAS
GUIA D’ACTIVITATS
Fitxa tècnica
Nom de la pel·lícula: 4 meses, 3 semanas,
2 días
Durada: 108 minuts
Direcció: Cristian Mungiu
Guió: Cristian Mungiu
Producció:Mobra Films Productions
Postproducció: Abis Studio, Saga Films
Any: 2007
Nacionalitat: Romania
Palmarès: Festival de Cannes 2007 –
Palma d’Or

Premis Europa 2007 - millor pel·lícula i millor
director
Globus d’Or 2007 – nominada a millor pel·lícula estrangera
Premis Goya 2008 – millor pel·lícula europea
Festival Sant Sebastià 2007 – millor pel·lícula de l’any

Edat recomanada: > 18 anys

Sinopsi
Ajustant-se completament a l’etiqueta de drama social, la pel·lícula “4
mesos, 3 setmanes i 2 dies” narra una situació personal difícil en un entorn que
accentua la complexitat i intensitat de l’experiència.
Gabita és una jove estudiant que confia en la seva amiga Otilia per a
acompanyar-la en un moment difícil: un avortament. Hi ha però un tercer
“participant”, el senyor Bebe, un home que els han recomanat per procedir amb

l’avortament en clandestinitat. Un home que malgrat el seu paper de “facilitador”
no sembla gens que faci més senzill aquest dur procés.

Tràiler: http://www.youtube.com/watch?v=4TTFqRR2dXk

Objectius del treball



Conèixer què és l’avortament.



Tenir nocions sobre la realitat legislativa de l’avortament al país on es resideix.



Reflexionar sobre el dret a a la vida, a la llibertat i a la seguretat.
(Article 3, Declaració Universal dels Drets Humans, 1948)



Recollir suggeriments i estratègies per afrontar bé decisions difícils.
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Activitats proposades
Guia pel Professorat
Activitat previsionat
Activitat 1 (part 1). Difícil decisió.
Recipient o capsa, folis tallats en vàries parts (per exemple en 4) i material per
escriure.
Es reparteix un paperet a cada participant i es donen les 3 instruccions següents:
1. Escriviu en aquest tros de paper una situació on haguéssiu de prendre una
decisió que creieu que seria terriblement difícil per a vosaltres.
2. Feu-ho de manera anònima, és a dir, sense posar-hi el nom ni cap informació
personal.
3. Quan acabeu, dipositeu-ho a la capsa o recipient.
Es deixen uns minuts per tal que tothom tingui temps suficient per pensar-la,
escriure-la i dipositar-la.

Activitats post-visionat
Activitat 2. Debat.
De manera aleatòria i/o en forma de sorteig farem una divisió del grup en 2
subgrups. Un cop feta, es col·locaran en dues zones diferenciades de l’aula i es
dirà a un dels grups que pensi i reculli arguments a favor de l’avortament, mentre
que l’altre recollirà arguments en contra. Es deixarà un temps (major o menor
segons el nombre de participants, les habilitats del grup i el temps global
disponible). En acabat, la dinamitzadora de l’activitat els anunciarà que ella serà la
moderadora d’un debat que han de construir entre tots. Un debat el màxim de
madur, respectuós, profund i dinàmic (és a dir, cal que hi hagi diàleg i escolta, no
la simple exposició d’idees soltes), sobre punts a favor i en contra de l’avortament.
Acabats els arguments, la persona dinamitzadora farà un tancament de l’activitat
amb una síntesis de tot allò recollit.
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Activitat 3. Entre el blanc i el negre hi ha el gris.
Impressions de la notícia de diari escollida, 1 per persona o per parelles.
Estretament connectada amb l’activitat anterior, aquesta pretén que els
assistents siguin conscients dels matisos i complexitat de la qüestió que es debat,
evitant que tan sols es quedin amb un A FAVOR o EN CONTRA. Si estem a
favor... quin és el límit de temps per poder avortar? I quins motius són vàlids i
quins no? Reflexionarem sobre aquest etern debat a partir de la introducció
prèvia (ampliable) i la lectura d’un dels articles de diari que us suggerim:
 Notícia del diari ARA, publicada el 20 de desembre de 2013 i recuperada el
6 de setembre de 2014: Així queda la llei de l’avortament, comparativa
entre
la
llei
del
PP
i
les
dues
del
PSOE

http://www.ara.cat/societat/Avortament-canvis-legalsclaus_0_1049295256.html. (La trobareu també a l’Annex I).
 A enllaços d’interès (al final del present document) podeu trobar més fons
per trobar altres notícies entorn a la temàtica tractada.

Activitat 4 (2a part de l’activitat 1). Difícil decisió.
Disposar de la capsa o recipient de l’activitat 1 amb tots els papers escrits en el seu interior.
“La capsa que pensàveu que ja havíem abandonat.... La reprenem i algunes persones voluntàries
llegiran el que hi ha escrit”.
Aquesta activitat permet veure pors, debilitats i/o preocupacions dels joves, les quals podran afrontarse millor a partir d’eines útils que es presentaran a l’activitat següent.

Activitat 5. Compartir el mal de cap.
Plantejarem una situació. Per exemple:
 És una jove de 20 anys que té un xicot des de fa 1 any, sempre prenen
precaucions quan mantenen relacions sexuals, però tot i així, després de
dos mesos, s’ha adonat que està embarassada i no sap què fer.
Ara, en grups de 3 a 5 persones, haureu de crear una petita representació tipus
ROLE-PLAYING on la jove estigui amb algú a qui demana consell: penseu amb
qui, quines són les seves pors, què li diu l’altre, com es comporta l’altre, etc.
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La persona guia de la sessió farà èmfasi en totes aquelles preguntes i gestos
encertats, com també els que es poden millorar (donar arguments objectius,
escoltar, no jutjar, no decidir per ella, entre d’altres). Cal tancar destacant que es
pot demanar suport tant a familiars propers com a amistats sinceres i
professionals (metges, psicòlegs, educadors...), especialment a aquells en els
quals confiem i que, a més, veiem que saben afrontar amb èxit les dificultats de la
vida ja que seran persones amb més estratègies i, per tant, que ens poden ser de
molta ajuda.

Prendre les preocupacions dipositades a la capsa ens han de permetre poder
representar-les en aquesta dinàmica (role-playing) tot cercant entre el grup
possibles solucions o respostes. És important que en aquesta activitat es pugui
donar resposta a les preocupacions dipositades, sempre des del màxim respecte
possible i des de la implicació més sincera de tot el grup.

Més informació relacionada i bibliografia


Declaració Universal del Drets Humans (1948):

http://www20.gencat.cat/docs/cooperaciocatalana/Continguts/0
4Normativa/05Legislacio_internacional/Recursos%20legislacio
%20internacional/declaracio_dh_cat.pdf


Bioètica: avortament i eutanàsia:

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/palau/bioetic3.htm


Pàgina web de la pel·lícula:

http://golem.es/4meses3semanas2dias/
Enllaços d’interès


Pel·lícules que parlen sobre l’avortament:
Provida= Federació d’associacions en defensa de la vida, suggereix:

http://www.provida.es/valencia/peliculas.htm


Notícies de premsa sobre la temàtica de l’avortament:
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http://www.ara.cat/etiquetes/avortament.html


Per ampliar la informació sobre l’avortament:
Bioètica avortament&eutanàsia

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/palau/bioetic3.htm

Unitat didàctica elaborada per:
Laura Castaño lau.cast7@gmail.com.Voluntària del CeDRe de la
Coordinadora d’ONG Solidàries.
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ANNEX

ANNEX I. Notícia diari Ara:
Així queda l'avortament: comparativa entre la llei del PP i les dues del PSOE
La reforma de Gallardón recupera el marc legal de fa 30 anys. El govern socialista
havia passat de la restrictiva llei de supòsits del 1985 a una norma que permetia
l'avortament lliure fins a les 14 setmanes
LAURA DÍAZ-ROIG Barcelona | Actualitzada el 20/12/2013 15:28

Ruiz-Gallardón a la roda de premsa del consell de ministres / EFE
La reforma del PP de la llei d'avortament recupera el marc legal de fa tres
dècades. El govern socialista havia passat de la restrictiva llei de supòsits del
1985, on es tipificava l'avortament com a delicte i només es permetia en tres
casos, a una norma de terminis, que facilitiva la interrupció lliure de l'embaràs fins
a la setmana 14 de gestació.
Avantprojecte de llei Gallardón 2013: només es podrà avortar si hi ha
informes mèdics que ho justifiquin o una violació
- Es torna a una llei de supòsits, no de terminis.
- Dos supòsits: perill per a la salut de la dona i violació.
- Perill per a la salut de la dona: La llei parla d'un "perjudici important i durador"
per a la salut física i psíquica de la dona. El termini per a aquest primer supòsit és
de 22 setmanes de gestació. El perill per a la salut l'hauran d'acreditar dos metges
diferents dels que practiquin l'avortament. Després dels informes, la dona haurà
d'esperar set dies abans de decidir si avorta.
- Violació. La dona haurà d'haver presentat una denúncia. El termini per a aquest
segon supòsit és de 12 setmanes.
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- S'elimina el supòsit de malformació. Es podrà avortar en cas que "anomalies
fetals incompatibles amb la vida" afectin psíquicament la dona. En aquest cas
caldran dos informes de dos metges diferents dels que practiquin l'avortament:
l'un farà l'informe sobre la salut de la dona i l'altre analitzarà el fetus i haurà de
provar la "incompatibilitat amb la vida".
- L'avortament queda despenalizat per a la dona. Per als metges, es mantenen les
penes actuals.
- L'avortament deixa de ser un dret de la dona com fins ara, que podia
interrompre'l fins a la setmana 14 de gestació.
- La llei obliga les menors a tenir el consentiment dels pares abans d'interrompre
l'embaràs.
- Les clíniques que practiquin avortaments tindran prohibit anunciar-se.

Llei socialista del 2010: un normativa de terminis
- Fins a les 14 setmanes: avortament lliure sense necessitat de cap justificació de
la mare.
- De les 14 a les 22 setmanes: dos supòsits per poder interrompre l'embaràs,
"greu risc per la vida o salut de l'embarassada" o "risc de greus anomalies en el
fetus" (en els dos casos amb un dictamen mèdic).
- Més endavant: en cas que es detectin "anomalies fetals incompatibles amb la
vida i així consti en un dictamen mèdic […] o quan es detecti en el fetus una
malaltia extremadament greu i incurable".
També estableix que les noies de 16 i 17 anys no necessiten el consentiment dels
pares per avortar. La llei els eximeix d'aquest requisit si la menor al·lega que
explicar-ho "provocarà un conflicte greu".
Llei del 1985: normativa de supòsits restrictius
Tres causes d'interrupció de l'embaràs
- Violació.
- Malformació del fetus: fins a la setmana 22.
- Risc greu per a la salut física o psíquica de la mare: al·legable en qualsevol
moment.
21.015 avortaments l'any 2012 a Catalunya
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L'any passat van avortar a Catalunya 21.956 dones, segons dades del
departament de Salut:
- A petició de la dona: 19.053.
- Perill de salut de l'embarassada: 2.199.
- Risc d'anomalies fetals: 621.
- Anomalies fetals incompatibles amb la vida: 77.
- Combinació de factors: 6.
L'any 2009 (l'últim en què va estar en vigor la llei del 1985) van avortar 26.046
dones:
- "Perill per a la vida o salut de la mare": 25.290.
- "Tares del fetus": 602.
- Violació: 2.
- Més d'un motiu: 152.
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