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5 adolescents ens expliquen com
va ser la seva primera vegada
[VOL.15]

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.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script',
'playbuzz-sdk'));
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/42740/adolescents/expliquen/va/ser/seva/primera/vegada/vol15
Pàgina 1 de 2

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

Noia, 16 anys
Ara ja no estem junts però portàvem 4 mesos. Tant ell com jo érem verges i cap dels dos tenia
molta idea del que s'havia de fer. Va ser a casa seva i hi havia els seus pares, però com que la
seva habitació quedava lluny del menjador no ens va importar. Al principi em va fer una mica de
mal, però ho recordo amb molt de carinyo, ja que va ser un moment molt especial. Tot i que no
vam acabar gaire bé, no me'n penedeixo gens ni mica.
Noia, 16 anys
Vaig tenir una relació a distància amb una noia de San Sebastián. La primera vegada que vam
quedar en persona vaig estar a casa seva 4 dies, i l'última nit ho vam intentar, però em vaig sentir
molt malament i vam parar. La següent vegada que vam quedar va ser a casa meva, va venir com
3 dies, i al final ho vam acabar fent. Em va agradar molt, però la veritat és que no ho recordo com
la cosa més bonica de la meva vida.
Noia, 15 anys
Doncs va ser com un còmic. Estava molt nerviosa i no sabia on col·locar-me. A més a més, com
que tenia vergonya del meu físic vam decidir fer-ho amb la llum apagada i vaig acabar caient del
llit jajaja. Al final vam tornar a encendre la llum i a poc a poc i amb paciència la cosa va anar
millor. En el fons va ser romàntic.
Noi, 15 anys
Estàvem per festes del poble i anàvem tots els amics a un concert de Buhos. Jo ja li tenia la mirada
a una amiga que em molava. A l'acabar el concert vam anar tots a dormir a casa d'un d'ells i ella
em va començar a fer petons a la galta. Mentre els altres dormien ens vam liar i vam anar cap al
lavabo. Ho vam acabar fent allà i, tot i el lloc, ho recordo com una experiència inoblidable.
Noia, 17 anys
Jo tenia un nòvio de 17 anys que estava a punt de fer els 18, total que com que jo en tenia 15
estàvem cagats perquè al cap de res ell seria major d'edat. Vam quedar a amagades a un prat dos
dies abans del seu aniversari a l'estiu i va ser un desastre. Havíem fet un llit improvisat el dia
anterior i s'hi va pixar un animal, a més hi havia molts mosquits i vaig acabar amb el cos ple de
picades. Tot i això va valdre la pena.
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