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5 adolescents ens expliquen com
va ser la seva primera vegada
[VOL.50]

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:
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Noia, 18 anys
Va ser a un càmping fa uns dos anys. Ho recordo amb molt d'amor encara que la nostra relació
durés poc, ja que tenia novia i jo no ho sabia. Va ser als lavabos, molt graciós tot. Jo era verge
però ell no. Vam començar fent sexe oral i llavors em va penetrar, vam arribar el dos a l'orgasme i
va ser tot molt bonic.
Noia, 18 anys
Va ser súper estrany, va ser amb el noi amb el qui estava en aquell moment i tant ell com jo
estàvem malalts aquell dia (amb febre), vam començar a liar-nos i una cosa va dur a l'altra... Em va
fer una mica de mal, però el pitjor va ser quan vam sentir que a la meitat del polvo va entrar la
seva mare a casa. Tot un espectacle després.
Noia, 16 anys
Vaig anar a casa seva mentre el seu pare no hi era. No estava gens nerviosa encara que ja sabia
què anàvem a fer. Va ser una merda, em va fer mal i a més ell va parar quan es va córrer. Deixantme enfadada i amb el ?calentón?.
Noia, 17 anys
Jo sempre he sigut molt insegura i pensava que mai em sentiria prou còmode per fer-ho. Li vaig
explicar com em sentia i em va dir que tranquil·la, que m'ajudaria i que em faria sentir còmoda. La
cosa va anar molt fluïda perquè em posava molt ja des d'un principi i em va tractar súper bé,
demanant-me tota l'estona si em sentia còmode i si estava bé. He après el que vull i no vull al llit i
m'ha ajudat molt amb la meva autoestima.
Noi, 17 anys
Havia convidat als amics i amigues de la colla a casa per fer un Netflix. Quan van marxar tots, la
meva ex es va quedar per ajudar-me a recollir, però es va llançar i ens vam començar a liar, vam
acabar fent-ho al sofà. Quin morbo! Ara és la meva actual parella i sempre que ve a casa ho fem
en un lloc diferent. Em poso súper calent sempre.
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