Per què utilitzar Bitcoin?

Utilitza Bitcoin

Utilitza Lightning Bitcoin

Bitcoin és com l’efectiu,
però digital.

Compte d'estalvis
Quantitats > USD 100

Despeses diàries
Micropagaments ràpids

No necessites un banc, ni permisos de ningú, ni
identificar-te, ni ser ric per fer-ho servir.
Bitcoin no pot ser inflat, emès o aturat per
ningú.
El bitcoin és més difícil de robar que l’efectiu.
Els teus pagaments no poden ser censurats.
El teu bitcoin no pot ser congelat com un
compte bancari.
Tenir les claus (12 paraules en anglès) significa
que el teu bitcoin és NOMÉS TEU!

El teu primer moneder de Bitcoin
1 - Descarrega una app – per exemple
“Muun” o com mostrem aquí “Blue Wallet”

App Store

Google Play

2 - Obre-la i segueix les instruccions de pàgina
següent.

Això no és un consell financer.
Fes la teva pròpia cerca.

1. Crea moneder Bitcoin i el
seu suport (no-custodial)

Escriu les 12 paraules que veuràs
a la pantalla a un tros de paper.
NO facis captures de pantalla.
NO ho guardis en format digital.
Podràs recuperar els teus diners
amb aquestes 12 paraules.

2. Obtingues adreça bitcoin

Prem el boto Rebre i veuràs un
codi QR i una sèrie de números i
lletres. Aquesta és la teva adreça
bitcoin, com una factura.

3. Rep bitcoin

Copia i envia el codi QR o la sèrie
de números i lletres completa a
la persona a qui enviaràs bitcoin.
Un cop rebut, el teu moneder
t’avisarà que el pagament s’ha
rebut. Els pagaments (on-chain)
bitcoin poden trigar una mica.

4. Envia bitcoin

Prem Enviar i escaneja el codi QR
del receptor. Comprova i aprova
el pagament per enviar-lo.

1. Crea moneder Lightning i
el seu suport (custodial)

Guarda el codi QR o l’adreça
lndhub. No la mostris a ningú!
Podràs recuperar els teus diners
escanejant el codi QR en un
moneder nou.

2. Crea factura

Prem el botó Rebre per generar
una nova factura, llavors podràs
rebre a aquest compte.
Pots canviar entre monedes per
veure la quantitat en bitcoin o
USD (o altres monedes).

3. Rep Lightning bitcoin

Copia i envia el codi QR o la sèrie
de números i lletres a la persona
que vol enviar-te lightning.
Un cop pagat, el teu moneder
t’avisarà que s’ha rebut el
pagament. Els pagaments
lightning són instantanis.

4. Envia Lightning bitcoin

Prem Envia i escaneja el codi QR
del receptor. Comprova i aprova
el pagament per enviar-lo.

Amo dels teus diners
Si compres bitcoin a un exchange és com
tenir diners al banc. Poden ser congelats; el
que facis amb aquests diners pot ser
rastrejat.
Utilitza bitcoin amb auto-custòdia com hem
mostrat a aquest llibret i fes-lo servir amb la
teva familia, amics i socis comercials.
Mai comparteixis les teves claus privades
amb ningú ni les guardis digitalment.

"Not your keys, not your bitcoin."

Què és Bitcoin?
Bitcoin no és una estafa.
Bitcoin són diners oberts que funcionen
sense cap companyia o govern al darrere.
És una tecnologia com l'internet.
Pots adquirir fraccions d'un bitcoin
anomenades satoshi. No hi ha límit de
transaccions. Les comissions són baixes.
Els impostos no es poden deduir
automàticament.

Com detectar una estafa
És una estafa si et DEMANEN:

Casos d'ús
Guanya bitcoin (treballa online,
podcasts, jocs, fes-te programador...)
Rep remeses (amb baixes comissions)
Paga localment i internacionalment

comprar un paquet inicial
dur un amic o membre familiar
fer pagaments mensuals

No fa falta UNIR-SE a Bitcoin!

(amb baixes comissions)
Demana a comerços locals que
acceptin bitcoin
Canvia'l en persona per USD o moneda
local (pregunta per les comissions)

Pregunta per grups educatius a
prop teu

És una xarxa oberta que qualsevol pot fer
servir sense demanar permís.
Bitcoin no promet guanys.
El preu de Bitcoin és volàtil. Estalvia'l 45 anys o gasta'l immediatament.

Aprèn més www.bffbtc.org

Bitcoin
Els diners
de la Gent
Efectiu digital
Utilitza'l de persona a persona
No necessites un banc
ni registrar-te
No hi ha control corporatiu
Els diners de les comunitats

