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5 adolescents ens expliquen com
va ser la seva primera vegada
[VOL.57]

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, 17 anys
Jo estava sola a casa perquè els meus pares estaven a l'hospital amb un dels meus germans
petits. El meu nòvio va venir a buscar-me perquè dormís a casa seva per no estar sola aquella nit.
Vam estar fent-nos petons fins que va sorgir. Em va sortir sang i em va fer mal. Però n'estava
segura i això és el que m'ha quedat. He seguit amb el mateix noi, i he de confirmar que després
tot millora.
Noia, 15 anys
Va ser amb un noi que en el seu moment vaig considerar una persona molt especial i important.
N'havíem parlat abans i els dos en teníem ganes. Un dia em va dir si volia fer-ho i vaig dir que sí.
Ell volia que jo n'estigués 100% segura (no era el seu primer cop). Va costar molt que entrés i
em va fer molt mal. El primer cop no és com les pelis ni el millor, però ho recordo com un moment
molt bonic i únic i ell es va preocupar en tot moment que jo estigués bé. Va ser preciós i hi havia
molta confiança per dir-ho tot i ell sabia que jo tenia molta por. El primer cop feu-ho amb algú que
estimeu i us sentiu molt còmodes, de veritat.
Noi, 15 anys
Un dia vaig deixar de jugar a Fortnite per quedar amb la meva nòvia. Vam quedar a casa seva i
ens vam posar a veure una peli, vam fer-nos tocaments i seguidament va passar una cosa
màgica... Tot i que em vaig corre molt de pressa, però ho tornarem a fer segur!
Noi, 14 anys
Ella tenia 14 anys, jo estava nerviós i no n'estava segur, però ella és va llençar, i va ser quan vam
tenir sexe. Personalment em va fer mal, però va ser màgic!
Noia, 17 anys
Els dos teníem molta connexió i parlàvem molt per whatsapp. Ens vèiem sense que ningú ho
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