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5 adolescents ens expliquen com
va ser la seva primera vegada
[VOL.12]

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
La meva primera vegada va ser a la festa de 18 anys del meu lio. Sé que pensareu que perdre la
virginitat amb una persona que coneixes de fa poc és un error, però li tenia confiança i no me'n
penedeixo. Ell estava molt pendent i em preguntava contínuament si estava bé, si em feia mal...Sí
que em va fer mal però era "suportable" i em va acabar agradant. En tinc un bon record. Noies un
consell: no tingueu por a fer-ho si realment n'esteu segures.
Noia, 16 anys
Va ser a casa del meu nòvio. Estàvem mirant Aladdin, sóc super fan, i ens vam començar a liar. Li
vaig menjar mentre ell em feia dits i amb el calenton em van venir ganes d'experimentar. Ell va
anar a buscar condons a l'habitació de la seva germana i ho vam fer. Al principi em feia mal i em
va sortir sang, però ho vaig acabar disfrutant.
Noia, 14 anys
Doncs va ser amb una noia (la meva actual parella). Portàvem temps agradant-nos i feia tres dies
que havíem començat de lio. Eren festes de poble i em vaig quedar a casa seva a dormir amb una
altra amiga. A la nit, estàvem les dues al llit i ella es va despertar i vam començar a liar-nos. Poc a
poc i entre broma i broma vam acabar tocant-nos per sobre del pantaló i després per sota. Cap de
les dues tenia experiència i no va ser la vegada que més plaer vam sentir, però per mi (i sé que
per a ella també) va ser molt especial. Us recomano a totes i a tots que la vostra primera vegada
sigui amb algú amb qui tingueu confiança i que estimeu de veritat, és molt especial.
Noia, 15 anys
El meu primer cop, real que va ser horrible. Tot va començar en una FM a la que vaig anar amb
uns amics. Amb un d'ells hi havia tonteo però no pensava que pogués passar alguna cosa. Cap a
les 3 de la matinada el vaig acompanyar a casa seva a buscar un jersei i se'm va llançar... La cosa
va anar a més i la veritat és que vaig acceptar perquè tenia ganes de fer-ho ja i treure'm-ho de
sobre. Pensava que està molt sobrevalorat tot plegat però real que no val la pena anar ràpid. Feu-ho
amb algú que estimeu. Ara tampoc me'n penedeixo, tot són experiències.
Noi, 18 anys
Va ser molt bonic i amb la persona que volia. Va ser sortint de l'escola on feia FP. Ella em va dir
que estava sola a casa i hi vam anar. Una cosa va portar a l'altre i ho vam acabar fent al sofà i al
llit. És el polvo que més recordo de la meva vida. Ara som amics i ella té nòvio, però no passa res,
tot són records.
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