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5 adolescents ens expliquen com
va ser la seva primera vegada
[VOL.47]

Hi ha tantes experiències diferents com persones, per això quan moltes vegades ens pregunteu
com serà la primera vegada i ens feu arribar els vostres dubtes i pors, al Consultori
d'Adolescents.cat us donem alguns consells com prendre precaució i fer-ho amb la seguretat que
tens ganes de fer-ho i sense la pressió de ningú.
[intext1]
Però més enllà d'aquests consells, no us podem explicar com serà la vostra primera vegada perquè
tothom ho viu de maneres diferents i és un fet molt personal. El que sí que hem pensat que seria
bona idea és tornar a preguntar a aquells usuaris del portal que ja han viscut l'experiència, com
ho van viure i si ho volien compartir. Si ens ho voleu explicar ho podeu fer en l'enquesta de més
avall. Us deixem amb unes quantes experiències que ens heu compartit:
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuz
z-sdk'));
[/playbuzz]

https://www.adolescents.cat/noticia/44762/adolescents/expliquen/va/ser/seva/primera/vegada/vol47
Pàgina 1 de 2

S&#39;est&agrave; carregant...
Versió sense playbuzz

Noia, 15 anys
Feia un temps que un tio em tirava la canya per whats i finalment una nit no vaig poder més i va
venir a casa meu. Va ser molt carinyós! El que em va posar més va ser no fer gens de soroll per
no despertar a la meva família. El més bo és que dormo a la mateixa habitació que la meva
germana.
Noia, 18 anys
Jo estava molt enamorada d'un imbècil del meu poble, al principi ell em va il·lusionar molt. Ens
tocàvem i tal. Un dia vaig anar a casa seva, va obrir la porta... i enfi, directes al llit. La veritat és
que anava molt calenta i vam el polvo va durar una hora. Ja no recordo massa els detalls perquè
fa anys, però sí la sensació. No va fer mal, però ell només volia follar. Em van tremolar les cames
dues hores.
Noi, 17 anys
La vaig pedre amb la meva actual nòvia, tots dos en tenim molt bon record. A ella no li va fer gens
de mal i tots dos ho vam gaudir molt! Creieu-me que el més important és que estigueu còmodes i
que igual que en el meu cas ho feu amb la persona que estimeu.
Noi, 16 anys
Va ser un dia quan tornava del futbol. Estava esperant el bus i va aparèixer la meva millor amiga.
Vam estar parlant una estona i vaig començar a fixar-me en els seus pits. Em vaig posar calent i
ella em va seguir el rotllo? Total, que va arribar el bus i ens va trobar en ple acte.
Noia, 15 anys
Estava de vacances amb una amiga i les dues vam sentir que era el moment. Jo no ho havia fet
mai abans, així que ella em va anar guiant i em va fer sentir molt còmode i segura. Em va agradar
moltíssim la nova experiència!
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