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Cites a Cegues, l’innovador mètode de cerca de 
parella online basat en el tracte personalitzat i la 
discreció garantida 
El servei es troba a mig camí entre les agències matrimonials tradicionals i les 
pàgines web i aplicacions existents 

Cites a Cegues no és una pàgina web o una aplicació més de contactes. Es tracta 
d’una empresa online amb seu a la Seu d’Urgell (Lleida) dedicada a la intermediació 
en la cerca de parella que va néixer fa un any. Alba Vallejo, directora de Cites a 
Cegues, explica que “el projecte neix amb la voluntat d’ajudar a aquelles 
persones que volen trobar una relació de parella estable però que no volen 
exposar la seva intimitat a les xarxes ni invertir temps i esforços en conèixer a 
persones que tinguin uns altres objectius”. 

Cites a Cegues està a mig camí entre les agències matrimonials tradicionals i les 
pàgines web de contactes existents. “El que ens diferencia dels negocis 
tradicionals del sector és que treballem exclusivament online i això fa que sigui 
molt més còmode per als usuaris i que els preus siguin més competitius”. I a 
diferència de les aplicacions i webs, Vallejo explica que “garantim, per una banda, 
màxima discreció, ja que no publiquem dades ni fotografies i, per una altra, rigor 
gràcies a l’equip de professionals de l’àmbit de la psicologia”. 

L’èxit del mètode Cites a Cegues rau en el fet que són els assessors i no programes 
automàtics qui determinen la compatibilitat entre les persones, amb l’objectiu de 
posar en contacte a parelles objectivament compatibles per a una cita a cegues que 
té lloc a un dels restaurants que formen la xarxa de col·laboradors. “És a dir, 
seleccionem i ajudem a crear la màgia de la primera cita”, detalla Vallejo.  

També remarca que en tractar-se d’un servei de pagament, totes aquelles persones 
que busquen un contacte ocasional ja no es dirigeixen a Cites a Cegues i, si ho fan, 
quan arriba el moment del pagament es fan enrere. “De fet, sempre diem que a la 
nostra base de dades només volem que hi hagi les persones que busquen una 
relació sentimental estable i sincera”.  

En aquest primer any de funcionament, Cites a Cegues disposa ja d’una àmplia base 
de dades amb milers de candidats de tot el territori català i andorrà que creix 
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sostingudament. Així mateix, la xarxa de restaurants augmenta amb el nombre 
d’usuaris. Actualment, es compta amb la col·laboració de 30 establiments de les 
quatre demarcacions catalanes i d’Andorra. 

El mètode Cites a Cegues 

El mètode consta de cinc passos:  

1. Registrar-se online. És totalment gratuït. 
2. Completar el perfil, que és totalment confidencial.  
3. L’equip d’assessors busca un perfil idoni i es proposa la cita. 
4. En el moment en què s’accepta la cita es fa un pagament de 50 euros en 

concepte de gestió. 
5. S’organitza la cita a cegues que consisteix en un sopar en un dels restaurants 

col·laboradors. El sopar va a càrrec dels clients del servei. 

El compromís de Cites a Cegues és reunir a persones amb altes compatibilitats. És 
per això que només es fa una proposta de cita si els professionals creuen en l’èxit de 
la parella. Les propostes poden ser immediates però també poden passar setmanes o 
mesos. “No estem parlant d’un producte que es té en stock sinó de quelcom 
molt més complex. Oferim un servei que requereix una atenció personalitzada i 
actuar des de l’ètica professional. No perseguim que tothom tingui cita sinó que 
tothom qui en tingui quedi satisfet”, explica Vallejo.  

Quan arriba la cita, les dues persones només disposen del nom de pila, l’edat i la 
ciutat o poble de residència de la persona que coneixeran. Només l’equip de 
professionals de Cites a Cegues disposa de les dades personals i fotografies dels 
candidats. En relació al fet de no facilitar fotografies, Vallejo recorda la frase d’Oscar 
Wilde “No hi ha una segona oportunitat per crear una primera bona impressió” per 
il·lustrar que no hi ha cap fotografia que pugui captar el que una persona realment és i 
pot transmetre en una primera cita organitzada des de l’amor i per a l’amor. 

 

Dijous, 15 de novembre de 2018 

 


