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Un de cada quatre adolescents fa
servir la marxa enrere en les seves
relacions sexuals
Prop del 16% reconeix que ha hagut de recórrer a la pastilla de l'endemà | Els
joves que no utilitzen el preservatiu al·leguen que es pot trencar o que els "talla
el rotllo"

El 19% dels joves d'entre 14 i 15 anys ja ha mantingut relacions amb penetració | Flickr: Jorge Miente

Gairebé un de cada quatre estudiants de Batxillerat reconeixen que han utilitzat en alguna ocasió
la marxa enrere com a mètode anticonceptiu en les relacions sexuals. Segons una enquesta de
l'associació Sida Studi http://www.sidastudi.org/)
(
, que ha preguntat a més de 500 joves catalans,
el 87% dels adolescents fan servir preservatiu habitualment, però el 25% reconeixen que de
manera irregular.
El 19% dels alumnes d'entre segon i tercer d'ESO, que tenen 14 o 15 anys, ja ha mantingut
relacions amb penetració. Aquest percentatge s'eleva fins al 42% entre els estudiants de
Batxillerat.
La majoria d'adolescents que no utilitzen preservatiu al·leguen que no és un mètode del tot
segur, perquè es pot trencar, o que els "talla el rotllo". També n'hi ha que no s'atreveixen a
comprar-los per "vergonya". Un de cada sis joves ha hagut de recórrer alguna vegada a la pastilla
de l'endemà.
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Davant d'aquestes dades, l'associació Sida Studi reclama que l'educació sexual estigui present als
instituts. Segons l'entitat, és la millor manera de garantir que els joves tinguin accés a informació
fidedigna sobre la sexualitat. De fet, el 65% dels alumnes de segon cicle d'ESO només reben
classes d'educació sexual a través d'entitats externes com Sida Studi. Més de la meitat dels
adolescents supleixen la manca d'informació consultant dubtes a Internet o als amics.
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