Què és el CROAT
Amb gairebé 500 anys d’història, el
CROAT va ser una de les monedes
catalanes de més llarga durada. Era

Moneders (wallets)

Com aconseguir Croats

Per operar amb criptomonedes es necessita tenir almenys
un moneder (en anglès, wallet). Hi ha els següents tipus de
moneders per a Croats:

Comprant-ne
d’intercanvi (exchange).

d’argent i va ser creada l’any 1285.
La seva existència fou gràcies al Rei
Pere III el Gran d’Aragó, Pere I Rei
de València i Pere II Comte de
Barcelona. A l’anvers hi figurava
l’efígie del Comte de Barcelona; i al
revers, la gran creu a la qual devia el
nom la moneda. Els darrers CROATS

Es poden comprar i vendre Croats mitjançant plataformes

Moneder d’escriptori (desktop wallet)
És el programa d’ordinador amb
totes les funcionalitats possibles,
inclosa la mineria.

És una plataforma d’intercanvi de
múltiples criptomonedes.
Permet comprar i vendre Croats a
canvi de Bitcoins.

Utilitat: per a grans quantitats a
llarg termini.

https://www.stex.com

es van fer a Barcelona l’any 1706.
El CROAT va ser una part important de la història del
poble català i és per aquest motiu que la criptomoneda
adopta el seu nom. El CROAT, com a altcoin,
porta la moneda catalana del passat al futur.

Moneder lleuger (light wallet)
La cartera és el teu navegador web o mòbil, tant
Android com iOS.

Economia

voluntaris que ofereixen aquesta moneda virtual al poble
català per tal que tinguin el govern i control dels seus

Moneder en paper (paper wallet)

Participant

Tecnologia i avantatges
CROAT

es

basa

en

tecnologia

criptogràfica de cadena de blocs (blockchain) i destaquen
els següents avantatges:

Pensat per ser imprès i guardat de forma plegada.

Jocs, sortejos, rasca i guanya, obsequis de fidelització...

Utilitat: còpia de seguretat d’altres moneders, regals
d’amic invisible, recompensa a clients, obsequis, etc.

són diverses les activitats que premien la participació.

Quantitat total d’emissió: 100.467.441 Croats
Propina mínima per transacció: 0,00001 Croats
Temps mitjà de minat d’un bloc: 60 segons
(En Bitcoin són 10 minuts)

Els moneders són gratuïts i es poden obtenir en:
https://croat.community/moneders
https://paperwallet.croat.community

Afavoriràs el comerç de proximitat, fomentant una
economia circular local.

Venent productes i serveis a la comunitat d’usuaris a canvi
de Croats com a moneda complementària.

diners com a moneda complementària i social.

criptomoneda

https://bisq.network

Utilitat: per a operacions itinerants.

CROAT Community és el grup obert de desenvolupadors i

La

És una aplicació de codi obert i
descentralitzada per a compravenda
de criptomonedes entre particulars,
entre elles el Croat.

Guarda molt bé les teves claus privades i no se les
donis mai a ningú!

La criptomoneda Croat va ser concebuda com a moneda
complementària per a ús social i economia sostenible. Tot i així,
també es pot utilitzar per invertir. No compris o inverteixis en
criptoactius més import del que et puguis permetre.
Advertència de la CNMV (Circular 1/2022): la inversió en
criptoactius no està regulada, pot no ser adequada per a
inversors minoristes i pot perdre’s part o la totalitat de l’import
invertit.

Recursos

Entitats

TPV: Terminal Punt de Venda

CROAT Community

Si tens un negoci i vols cobrar en Croats,

És la comunitat oberta d’usuaris, desenvolupadors, miners

el TPV virtual ofereix un assistent per

i patrocinadors que fan la criptomoneda Croat possible.

LA CRIPTOMONEDA CATALANA

demanar transaccions amb múltiples
opcions de càlcul de l’import: paritat
€-Croat de mercat, paritat fixa o Croats

FIECAT

directament.

La fundació FIECAT és una associació voluntària de

https://tpv.croat.community

persones que fomenta l’impuls econòmic a Catalunya.
Custodia i manté el codi font de la criptomoneda.
https://fiecat.cat

Explorador de blocs
Navega de forma interactiva per la cadena de blocs i el
pool. Pots consultar tots els detalls dels blocs i de les
transaccions que seleccionis.

CROAT, amb els ODS
Història | Tecnologia | Avantatges | Moneders
http://explorer.croat.community
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APIs
Permeten integrar funcionalitats a noves
aplicacions
gamificació,

i

projectes
sistemes

de

d’innovació:
pagament,

automatització de transaccions, etc. Inclou exemples.
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Guia

ANIVERSARI

Conté explicacions i tutorials sobre els moneders,

Agost 2021

lloc per aprendre i trobar ajuda sobre el Croat.
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els nodes, la mineria, les APIs, el TPV i més. Un bon

