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I. PART GENERAL 

GEOGRAFIA 

Xipre és una illa en la Conca del Mediterrani Oriental. És la tercera illa més 

gran del Mediterrani (després de les illes italianes de Sicília i Sardenya), 

amb una àrea de 9,551 km (3,572 milles quadrades) i una costa de 648 

km (402,6 milles), per la qual cosa és la 81º illa més gran per regió. Es 

troba al sud d'Àsia Menor, la península oriental d'Àsia continental (o 

Euràsia), part de Turquia, de manera que es pot incloure en Àsia occidental 

oa l'Orient Mitjà. Xipre es troba a prop del sud d'Europa i el nord d'Àfrica. 

La moderna República de Xipre es va establir com un estat independent 

en la dècada de 1960 i és reconeguda internacionalment com un estat 

membre de l'ONU i la UE, amb territori a tota l'illa de Xipre.

 



 

1.2 ACORDS ESTATALS I TERRITORIALS 

La República de Xipre es divideix en 6 regions trucades des de les principals 

ciutats de cada regió: Nicòsia, Famagusta, Limassol, Larnaca, Pafos i 

Kyrenia. A més, el Regne Unit controla dues grans bases a Akrotiri (al sud de 

Limassol) i en Dhekelia (sud-est), que es consideren SBA i cobreixen junts 

254 km2 o el 2,8% de l'illa, però pertanyen a la República des del punt de 

vista de la vida pública (idioma, moneda, transport, escoles, etc.). 

L'idioma oficial és grec i turc. 

 

 

Emblema nacional curt 

 

 

 

Emblema nacional 

llarg 

 

 

Bandera nacional 

 

 

Emblema de la cambra 

de representants 

 

 

 

 

Himne nacional << Himne a la llibertat >>                                       

https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw  
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En el passat, l'Arquebisbe Makarios III va ser el primer President de la 

República de Xipre des de l'alliberament fins a 1977. El primer President de la 

República de Xipre des de la guerra de 1974 va ser Spyros Kyprianou i avui el 

President de la República és Nicos Anastasiades. 

   

Archbishop Makarios III                  Spyros Kyprianou                Giorgos Vasileiou 

1960-1977                                            1977-1988                              1988-1993 
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Nikos Anastasiades 

2013- 

Glafkos Klerides 

1993-2003 

Demetris Christofias 

2008-2013 

Tasos Papadopoulos 

2003-2008 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANASTASIADES_Nicos.jpg


 

2. HISTORIA DEL PAIS 

Xipre ha estat habitada almenys des de l'era Paleolítica, amb la presència 

humana confirmada des del 10 000 aC i després. Durant aquest llarg 

període, la major part del desenvolupament de la població es concentra a 

les àrees costaneres. No obstant això, durant els períodes de major 

pirateria i amenaces externes, es va fer necessari desenvolupar 

assentaments importants a l'interior, un dels quals eventualment va 

evolucionar per convertir-se en la capital del país en l'era post-romana 

(Ledra / Nicòsia). Després de moltes conquestes estrangeres, Xipre es va 

convertir en estat independent només en 1960. Des de 2004, Xipre ha 

estat membre de la Unió Europea.
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Map of the 10 states (yellow color) that joined the EU (blue 

color) in 2004, including Cyprus (Source: Wikipedia) 
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3. POLÍTICA DEL PAIS 

3.1 SITUACIÓ POLÍTICA 

La República de Xipre és una democràcia parlamentària amb un sistema de 

democràcia presidencial. El poder legislatiu s'aplica a través de representants 

electes al Parlament, que compta amb 80 diputats, 56 grecoxipriotes i 24 

turcoxipriotes (des de 1974 els turcoxipriotes no participen en el treball), 

mentre que els maronites, els llatins i els armenis també estan representats . 

El poder executiu a la República de Xipre està dividit entre el president i el 

govern. El president és elegit per un període de cinc anys. La gamma de 

partits polítics a la República de Xipre consisteix en ideologia d'esquerra i 

dreta. La naturalesa del pensament esquerre es pot definir en idees o 

moviments com el socialisme, el comunisme i l'ecologia. Els representants 

són AKEL (Partit Comunista), EDEK (Partit Socialista) i el Moviment 

Ecologista. La característica de la dreta es basa en la ideologia liberal. Els 

representants són DISY (Ral·li Democràtic) i ELAM. DIKO (Partit Demòcrata), 

Solidaritat i Aliança s'estan movent al voltant del centre.

 

 

 

 

El Parlament consta de 

80 diputats. 

 

 

 

 

 

 

 

House of 

Representatives 
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4. ECONOMIA 

4.1 MONEDA 

L'economia de Xipre ha estat tradicionalment una de les més desenvolupades 

d'Europa. El producte intern brut arriba als països desenvolupats del món. Tot i 

la crisi financera de 2013, que va provocar restriccions comercials, una forta 

caiguda dels salaris, un augment de la desocupació i el tancament del segon 

banc amb fiança, l'economia ja es va recuperar i la desocupació va caure a 

nivells més baixos que abans. -període de crisi (8%). La moneda utilitzada a la 

República de Xipre és l'euro (un membre de la zona de l'euro) que va 

reemplaçar a la moneda nacional antiga de la lliura xipriota.

    

La cara nacional de la moneda de l´euro de 

Chipre 

 

 

4.2 SOUS I SALARIS 

A la República de Xipre, els ingressos lliures d'impostos s'estableixen en 19000 

euros per any. L'ingrés mínim garantit és de 480 euros per mes, més 226 euros 

en cas de discapacitat i 154 per al subsidi de lloguer. El salari mitjà arriba als 

1.058 euros mensuals, superant la mitjana. 
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Els antics bitllets emesos de la lliura 

xipriota emesos pel Banc Central en 

grec, anglès i turc 
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4.3 SEGURETAT SOCIAL I JUBILACIÓ 

La República de Xipre distingeix quatre tipus de pensions: institucionalitzada 

/ de vellesa, discapacitat, social i de viduïtat. El requisit bàsic per a una 

pensió de vellesa és 65 anys i 33 anys de treball, és a dir, una contribució al 

fons de seguretat social. Si no es compleixen aquestes condicions, el càlcul 

de la suma de la pensió es redueix en conseqüència. 

 

4.4 TAXES MITJANES EN EL PAIS 

 

Els preus de la majoria dels productes a Xipre són més alts que la mitjana 

de la Unió Europea i la zona de l'euro. Un preu de lloguer mitjana per a un 

apartament de 2 dormitoris és de 450 euros al mes, mentre que el preu d'1 

litre de gasolina és d'aproximadament 1,28 euros (juny de 2018). 

Lamentablement, el transport públic és molt limitat, per la qual cosa es 

requereix l'ús de l'automòbil per a la majoria dels viatges diaris. També és 

costós comprar roba i calçat, ja que la majoria són importats de l'exterior, 

mentre que els aliments i les drogues són generalment més barats. 
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4.5 PRODUCTES TIPICS DE CHIPRE 

Els productes més famosos de la República de Xipre inclouen diversos 

aliments especials, com el formatge Haloumi i Anari, va venir Commandaria, 

essència de pètal de rosa, mel de garrofer i Lountza, boles de Koupepia i mel, 

Loukoumia i Sousoukos ..

 

Xipre també és un productor regional de begudes alcohòliques, inclòs el 

tradicional zivani (80% de contingut d'alcohol) i alguna cervesa de producció 

local. La marca regional KEO és famosa pel seu sabor particular, mentre que 

Xipre és també el primer país a ser aprovat oficialment per a la producció de 

cervesa Carlsberg fora del país de Dinamarca. 

             

Xipre també és una força d'enviament molt important, amb la seva flota 

comercial que es troba entre els tres primers en el món. A més, Xipre és un 

centre important de serveis d'assegurances, auditoria i banca en tota la regió 

del sud de la Mediterrània / Orient Mitjà. Una altra indústria important és el 

turisme, amb milions de turistes que vénen cada any per aprofitar el bell sol i 

gaudir de les platges de Pafos, Limassol o Ayia Napa / Protaras / Famagusta. 

En els últims anys, la majoria dels turistes han arribat des de Rússia, el Regne 

Unit, Israel, altres països de la UE i països àrabs / de Mig Orient. 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442


 

5. RELIGIONS, NACIONALITATS I MINORIES 

Els grups religiosos constitucionalment reconeguts a Xipre són els dels 

armenis, els maronites i els llatins (Llei anglesa del Parlament anglès de 29 

de juliol de 1960, Part II - Apèndix I: Declaració del govern britànic sobre els 

drets dels grups religiosos més petits . un referèndum celebrat el 14 de 

novembre de 1960, els llatins, com a grup religiós (juntament amb els 

maronites i els armenis), van triar pertànyer a la comunitat grega i des de 

llavors són considerats membres de la comunitat hel·lènica. (els grups 

religiosos i Llei de Ciutadans (Camí d'Elecció) de 1960 - Llei 7/1960). Avui 

en dia, mentre que el nord de Xipre alberga a un gran nombre de 

turcoxipriotes, la majoria dels turcoxipriotes viu a l'estranger. Aquesta 

dispersió va començar després que l'Imperi Otomà fos traslladat el país. 

Imperi britànic, ja que diversos turcoxipriotes van emigrar principalment a 

Turquia i el Regne Unit per raons polítiques i econòm iques. Aquesta 

migració s'ha intensificat arran de l'agitació intercomunal de la dècada de 

1960, com turc Els xipriotes ish es van veure obligats a establir-se en 

enclavaments a Xipre i molts a emigrar. 
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6. FESTAS I TRADICIONS DE CHIPRE 

 

1 de gener - Any Nou 

6 de gener - Festa de l'Epifania 

25 de març - Dia Nacional Grec 

1 abril - Aniversari nacional 

1 de maig - Dia del Treball 

15 d'agost - Assumpció de la Mare de Déu 

1 d'otubre - Dia de la Independència de Xipre 

28 d'octòbre - Aniversari nacional grec 

24 de desembre - Nit de Nadal * 

25 de desembre - Nadal 

26 de desembre - Segon dia de Nadal 

És clar el dilluns (50 dies abans de la Pasqua ortodoxa) 

bon divendres 

Dilluns de Pasqua 

Pentecosta – Cataclysm 

 

 

 

7 de gener - Theofaneia 

Els nedadors d'hivern intenten atrapar una 

creu llançada pel sacerdot en commemoració 

del baptisme de Jesús riu Jordan. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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7. FAMILIA 

7.1 FAMILIA TRADICIONAL, APORTACIÓ DEL ESTAT 

Les llars tradicionals típics consistien en un pare, una mare i els seus fills solters. En 

les noces, els pares els van donar als seus fills un terreny, si és que tenien algun, 

juntament amb diners i articles per a la llar. Tradicionalment, el nuvi li donava a la casa 

i la família de la núvia els mobles i la roba de llit. Aquesta era la dot, la distribució d'una 

part igual de la propietat dels pares als nens, homes o dones, en el moment del 

matrimoni, i no després de la mort dels pares. Després de la Segona Guerra Mundial, 

la núvia es va veure obligada a proporcionar la casa. Posseir una casa, donada la 

insuficiència de la terra (especialment després de la invasió de 1974) i els 

considerables costos de construcció, es va convertir en un gran actiu per a una dona 

que volia casar-se. Per aquesta raó, una gran part dels salaris d'una dona treballadora 

es va destinar a la construcció d'una casa perquè el "bon matrimoni" era tan important 

a principis de la dècada de 1990 com ho era en el passat. 

7.2 CASAMENT, DIVORCI, UNIÓ CIVIL 

La urbanització i la modernització han canviat l'actitud cap al matrimoni. L'expansió del 

sistema escolar va significar que els nens i les nenes es reuneixin des de primerenca 

edat i estiguin exposats a idees modernes sobre les relacions socials i sexuals. El gran 

augment en el nombre de dones en la seva força laboral també es va alliberar de 

l'estricte control parental. Avui en dia, ara és possible casar-se amb un matrimoni 

religiós o polític o viure legalment amb una declaració del sindicat civil. 

7.3 ADOPCIÓ 

D'acord amb la legislació pertinent, els serveis de benestar social tenen com a 

objectiu garantir els millors interessos i drets dels infants abans i després de 

l'adopció. Les responsabilitats bàsiques del Servei de Benestar Social durant el 

procés d'adopció són: 

• Investigar si una persona o família és elegible per esdevenir pares adoptius. 

• Assegurar el millor interès dels nens tan aviat com la sol·licitud d'adopció es 

presenti al tribunal. • Present al tribunal un informe que indiqui si l'adopció beneficia 

un nen. 

• Per proporcionar assessorament posterior a l'adopció. 



8. ESTILS DE VIDA EN CHIPRE 

8.1 GENERAL 

 

Un estil de vida relaxat en un ambient mediterrani ha establert a Xipre no només 

com una destinació turística popular, sinó també com un dels primers llocs d'Europa 

per expatriats, professionals de negocis i jubilats. Els xipriotes són altament educats 

i multilingües. Els idiomes oficials de Xipre són el grec i el turc, però, l'anglès és 

àmpliament parlat i escrit, i és l'idioma dels negocis internacionals. L'alemany, el 

francès i el rus també es parlen àmpliament en el comerç, a causa tant del nombre 

de graduats xipriotes d'universitats estrangeres com als llaços comercials de l'illa 

amb la comunitat empresarial mundial. Més que un lloc només per descansar sota 

el sol, hi ha moltes coses que succeeixen a Xipre durant tot l'any. Des de concerts 

de música i representacions culturals, esdeveniments esportius, festivals religiosos, 

fins a conferències informatives en què pots conèixer ments similars. El Ral·li de 

Xipre s'ha celebrat tots els anys des de 1970 i forma part del Campionat Mundial de 

Ral·li i el Campionat de Ral·li Orient Mitjà FIA, i atrau hordes d'entusiastes dels 

automòbils, mentre que l'històric Ral·li Històric de Xipre atrau multituds d'entusiastes 

d'autos antics. Esdeveniments culturals com el Festival de Música de Cambra 

Pharos, el Festival Internacional de Kypria, que comprèn música, dansa i arts 

escèniques, i el Festival Internacional de Thalassa, que inclou exposicions 

fotogràfiques, projeccions de pel·lícules i representacions musicals, asseguren que 

hi ha alguna cosa que interessa a tots en la calendari d'esdeveniments. 

 

8.2 EDUCACIÓ 

 

L'educació és obligatòria a Xipre per a les edats de 6 a 15 anys i inclou l'escola 

primària (6 anys) i l'escola secundària (3 anys) operades tant per escoles estatals 

com privades. Gairebé tots els nens també assisteixen a l'educació preescolar, 

disponible a partir dels 5 mesos d'edat. Els nens d'entre 15 i 18 anys poden assistir 

a escoles secundàries generals o vocacionals o començar a treballar. Els col·legis i 

universitats, tant estatals com privades, ofereixen diplomes, títols i títols de postgrau 

(màsters i doctorats) en grec i anglès per a persones majors de 18 anys a través 

d'educació tradicional / presencial o a distància o una combinació de tots dos. 
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8.3 LLENGUATGE DE COMUNICACIÓ 

La vida relaxada en un ambient mediterrani ha establert a Xipre no només 

com una destinació turística popular, sinó també com un dels principals llocs 

d'Europa per expatriats, homes de negocis i jubilats. Els xipriotes són molt 

educats i multilingües. Els idiomes oficials de Xipre són el grec i el turc, però 

l'anglès és àmpliament parlat i escrit, i és l'idioma dels negocis internacionals. 

L'alemany, el francès i el rus també es parlen àmpliament, a causa de la 

quantitat de graduats xipriotes d'universitats estrangeres i els llaços 

comercials de l'illa. 

8.4 QÜESTIONS ESPECIALS DE COMUNICACIÓ – PROTOCOL 

En aquesta societat àmpliament patriarcal, els homes ocupen llocs d'autoritat 

i se'ls considera caps de les seves respectives unitats familiars. A diferència 

de molts països d'Amèrica del Nord i altres països europeus, els xipriotes 

continuen sent oficials i respectats amb els seus majors, i hi ha una regla no 

escrita que si vostè és un adult major, mereix el respecte legítim de la joventut 

/ missa. Per exemple, la gent gran solen ser dirigits com a Senyor o Senyora, 

seguit del seu primer nom. 

8.5 MENTALITAT 

Els xipriotes són a l'illa, el que significa que les coses poden estar una mica 

endarrerides respecte al que solies fer a casa. No és estrany que les reunions 

i cites es retardin entre 30 i 45 minuts, amb gairebé una hora de retard per al 

compromís social de qualsevol tipus. Així que relaxa't i persegueix el rellotge 

en les teves vacances. La gent de Xipre està orgullosa de la seva hospitalitat. 

Això vol dir que si li ofereixen una beguda o un tros de menjar, és groller 

negar-ho. En la majoria dels casos, fins i tot si no ho desitja, sempre ha 

d'acceptar una petita mostra que es veu educada i no grollera per a la seva 

amfitrió. Entre amics propers (homes-dones i dones-dones, però no homes-

homes), veuran que els xipriotes se saluden besant un estil de salutació molt 

europeu. Els homes i coneguts tendeixen a saludar amb un simple encaixada 

de mans. . Si el conviden a una casa xipriota durant les seves vacances, es 

considera cortès portar amb vostè un obsequi de convidats o amfitrions per 

mostrar el seu agraïment. 
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8.6 DINAR 

La cuina xipriota és la cuina de Xipre i està estretament vinculada a la cuina 

grega i turca. També ha estat influenciat per les cuines bizantina, francesa, 

italiana, catalana, otomana i de l'Orient Mitjà. Les carns cuinades amb 

carbó es coneixen com saliva, el nom prové del souvlaki per al qual estan 

preparades. El més comú és una salsa souvlaki de porc o pollastre, però 

també es serveixen halloumi, xampinyons i salsitxes. En general, 

s'emboliquen en un pastís o un pa prim, juntament amb una amanida de 

col, julivert i cebes crues, tomàquets i cogombre a rodanxes. 

 

 

     

 

     

 

Traditional Cypriot dishes – seftalies, souvlakia, koupes, moussaka, afelia, kolokasi, 

koupepia, flaouna and halloumi cheese. 
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8.7 ESPORTS I ENTRETENIMENT 

La combinació de sol, aigua i esports és el que molts consideren l'activitat 

absoluta de les vacances, i hi ha moltes al seu voltant, especialment durant els 

mesos d'estiu. 

El paisatge divers de l'illa ofereix una selecció d'activitats com senderisme, 

ciclisme de muntanya, safaris o observació d'aus. Els esports més populars i 

més extrems inclouen paracaigudisme, vol nàutic, busseig, esquí aquàtic, vela, 

piragüisme, pedaleig, parapent i navegació. L'esport d'equip més popular a 

Xipre és el futbol, amb milers d'aficionats, majoritàriament homes, que donen 

suport als grans equips del país: APOEL, Omonia, Anorthosis, AEK, Apollo. 

Alhora, importants atletes xipriotes han estat distingits en esports recents com 

el tennis (Marcos Baghdatis), la vela (Pavlos Kontidis) i el tiroteig (George 

Achilleos). 

 Marcos Baghdatis 

 Pavlos Kontidis 

 

  Georgios Achilleos 
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THE MOST FAMOUS 

CYPRIOT: 

ARCHBISHOP 

MAKARIOS III 
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