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Digoradur 

 

 

 

 
Ur steuñv hollek da ziorren ar brezhoneg, Brezhoneg 2015, a oa bet savet gant 

an Ofis e 2003. Diazezet e oa war stad wirion ar yezh a-benn ober kinnigoù uhelek 
met fetis evit suraat he dazont. Kement ha kinnig ur steuñv pleustrek da vat e oa bet 
divizet e zisplegañ dre vro1, anezhi ur vent dereat evit tostaat da wirvoud an 
dachenn. 

 Daou deul a oa bet savet evit pep hini eus an 29 bro zo e Breizh : un diagnostik 
ha palioù diorren. Kavout a ra dimp eo deuet ar mare da neveziñ ar studiadennoù 
bet savet neuze ha d’ober bilañs an emdroadurioù zo deuet abaoe. Ra sikouro an 
diagnostik nevez-mañ, savet diwar an holl roadennoù hon eus dastumet hag e 
darempred gant an oberourien war bep tachenn, da sevel ur politikerezh yezh 
efedus. 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Louarn, 

Prezidantez Ofis Publik ar Brezhoneg 

 

 

 

                                                   
1 Diwar ur genstagded douaroniel, armerzhel, sokial ha/pe sevenadurel eo treset ar broioù bet termenet gant al lezenn 
“Voynet“ e 1999. Ar broioù-se an hini eo a implijer er steuñv-mañ. 
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Saviad bro Montroulez 
Kinnig bro Montroulez - 2010 
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Kinnig an etrekumunelezh - 2010 

 

Sifroù pennañ bro Montroulez 

Niver a gumunioù 69 61 
Poblañs hollek e 2006  126 317 

Emdroadur bloaziek etre 1999 ha 2006  +0,5% 
Gorread  1 331 km2 

Stankted ar boblañs  95 ann./km² 
Emdroadur bloaziek poblañs ar c’humunioù etre 1999 ha 2006 
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Dibarderioù bro Montroulez 

Bro an disheñvelderioù eo bro Montroulez. Strollañ a ra ar vro ul lodenn eus div vro 
istorel : Bro Leon er c‟hornôg ha Bro Dreger er reter. Disheñvel-kenañ eo dasparzh ar 
boblañs en arvor m‟emañ stankoc‟h ar boblañs eget en argoad. Dindan 60 annezad dre 
gilometr emañ stankted ar boblañs e su ar vro, e Menez-Are da skouer, p‟emañ keidenn ar 
vro da 95 (128 eo keidenn Breizh). Pol pennañ ar vro eo Montroulez evit ar servijoù. Met 
kempouezet eo e levezon gant 2 bol bihanoc'h : Kastell-Paol ha Landivizio. 

Emañ ar vro e-touez ar re m‟eo kresket an nebeutañ o foblañs etre 1999 ha 2006. 

Pol labour pennañ ar vro eo Montroulez gant 11000 post-labour da lavaret eo ur 
c‟hard eus implijoù ar vro. 

Brezhonegerien bro Montroulez 

Da-geñver niveradeg 1999 en doa savet an EBSSA un enklask anvet Étude de l’histoire 
familiale. Gantañ en doa kenlabouret an Ofis evit dielfennañ an disoc‟hoù. En enklask-se e 
oa goulennoù a denne d‟an ober gant ar yezhoù er gêr ha drezo e oa bet dastumet roadennoù 
a c‟haller implijout da briziañ an niver a vrezhonegerien deuet d‟o oad gour, dre 
zepartamant. Kadarnaet eo bet gant ar roadennoù-se e kosha brezhonegerien kornôg Breizh 
(ha re bro Montroulez en o zouez neuze). 

Diwar ar sifroù-se ha krugell an oadoù, diwar sifroù ar c‟helenn divyezhek ha diouzh 
dibarderioù pep bro ez eus tu da sevel brasjedadennoù war an niver a vrezhonegerien e pep 
takad. E-se e c‟hellomp lakaat e oa war-dro 20 000 brezhoneger o chom er vro e 1999, 
da lavaret eo war-dro 16% eus ar boblañs (pa save ar feur-se da 6,7% e Breizh a-bezh). 

Da-heul e c‟hellomp brasjediñ ivez e vefe war-dro 15 000 brezhoneger e bro 
Montroulez e 2009, da lavaret eo war-dro 12% eus ar boblañs (pa savfe feur Breizh da 
4,7% dre-vras) : un tammig muioc‟h eget bro Gerne pe bro Brest, met dindan bro Treger-ha-
Goueloù ha bro Gwengamp.War-dro 5 000 yezher a vefe aet d’an Anaon er vro etre 
1999 ha 2009, da lavaret eo ur c‟hard eus ar vrezhonegerien. 

 

An ezhomm roadennoù  

Studiet eo bet an treuzkas er familhoù gant enklask an EBSSA e 1999. Dastumet e oa bet e pep 
departamant roadennoù war ar yezh bet desket gant an dud pa oant yaouank, an implij a raent anezhi da 
vare an enklask hag ar yezh treuzkaset ganto d‟o bugale da 5 bloaz. Ne c‟haller ket dielfennañ ar roadennoù-
se er broioù abalamour m‟eo re vihan ar standilhon implijet. Met gallout a reer lakaat an tuadurioù zo bet 
merzet da dalvezout evit ar vro memes tra. Kadarnaet o deus ar roadennoù-se ar giladenn a weler er 
gevredigezh evit treuzkas ar yezh er familhoù. Abalamour m'eo torret chadenn deskiñ ar yezh etre ar vugale 
hag o zud ez eo digresket an implij anezhi a-hed ar c‟hantved diwezhañ. Abaoe ar bloavezhioù 1980 e vez 
komzet galleg ouzh ar vugale gant an holl dud pe dost. Kadarnaet eo bet gant disoc‟hoù sontadeg TMO-
Fañch Broudig sevenet e Kerzu 2007.  

Splann eo ez eus ezhomm bras da gaout ingal roadennoù resisoc‟h war ar yezh komzet ouzh ar re 
vihan evit muzuliañ levezon an oberoù graet evit kas ar yezh war-raok, levezon ar c‟helenn d‟an dud deuet da 
skouer war ar yezh komzet er familhoù. Gant un niveradeg dre gumun e c‟hallimp kaout seurt roadennoù.  
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An deskadurezh 
Ar c’hinnig hollek – Bloavezh-skol 2009/2010 

 

Mod pe vod e c'haller deskiñ ar yezh e 20 kumun eus ar vro (diwar 61). 1/3 eus ar c'humunioù ez 
eont d’ober : uheloc’h eo eget feur bro Treger-ha-Goueloù (1/4) ha feur bro Gwengamp (1/5), 
met izeloc’h eget bro Brest (1/2). Un digempouez kornôg/reter zo er vro. 

Cheñchet eo ar c‟hinnig : nebeutoc‟h a gumunioù a ginnig un tañva (19 kumun e 2003 
ha 9 e 2009), met muioc‟h a gumunioù a zegemer ar c‟helenn divyezhek (4 c‟humun 
ouzhpenn e-keñver 2003).  

E 2009/2010, 2 922 skoliad2 (eus ar skol-vamm d‟al lise) o deus un darempred 
bennak gant ar yezh. Mont a reont d‟ober 13% eus niver hollek ar skolidi da lavaret eo ez eo 
stabil a-walc‟h e-keñver 2003/2004 pa oant 12,6%. Un tamm uheloc’h eo er vro eget e 
bro Brest (11%), ar vro m‟eo diorroet ar muiañ rouedad ar skolioù koulskoude ha kalz 
uheloc‟h eget bro Treger-ha-Goueloù (6%) pe pro Gwengamp (6,1%) ma n'eus tamm tañva 
ebet er skolioù kentañ derez. 

Estregeto, 275 den deuet a zesk ar yezh (150 e oant e 2003); tost daougementet eo 
e-keñver an diagnostik kentañ.  

En holl, ez eus war-dro 3 250 desker 2009/2010 pa oant war-dro 3 000 e 2004, da 
lavaret + 8,3%. Trede bro Breizh eo, goude bro Brest ha Bro Gerne (ar bevare e oa e 
2004). 

Evel-just, kelenn da 3 250 den ne dalvez ket e vo kement a yezherien ampart e dibenn 
ar bloavezh skol. Brasjediñ a reer da 100 brezhoneger nevez stummet bep bloaz (war-
dro 25 skolajiad en em gav e trede klas lec‟hioù divyezhek ar vro, 22 lisead klas termen er 
c‟hentelioù Yezh Vev, 50 den bennak ouzhpenn a dizh liveoù uhelañ ar c‟hentelioù noz. Ret 
eo keñveriañ ar vrasjedadenn-se gant ar yezherien a varv (500 yezher bennak). Sevel a rafe 

                                                   
2 929 en hentadoù divyezhek, 1500 en tañva er c‟hentañ derez ha493 skoliad gant kentelioù yezh en eil derez. 
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feur adneveziñ brezhonegerien ar vro tro-dro da 1 evit 5, da lavaret eo e stummer 
ur brezhoneger nevez pa ya 5 d‟an Anaon. A-live gant bro Brest hag un tammig gwelloc‟h 
eget bro Gerne pe bro Gwengamp eo (1/7). 

Feur neveziñ ar vrezhonegerien e bro Montroulez 

 

Ha pa ne vefe kempouezet koll ar yezherien gant ar yezherien nevez e vez stummet 
muioc‟h a dud hiziv an deiz eget 6 vloaz zo. 
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Kelenn er skol 

Kelenn divyezhek 

Er vro 

 

Distro-skol 2010 

Ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez – Distro-skol 2003 

 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro Montroulez – Doare nevezet 2004-2010 
© Ofis publik ar brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 10 - 

 

E 2003 e oa lec‟hioù divyezhek en holl DPKE3où c‟hoazh. 2 gumuniezh-kumunioù zo 
chomet heñvel ar c‟hinnig enno : K.K. Bro-Leon ha K.K Bae ar C‟hernig met e lec‟h all eo 
tostaet ar c‟helenn divyezhek d‟an dud avat : 4 lec‟h zo bet digoret abaoe 2003, e kumunioù 
dibourvez betek-henn, 3 anezho er c‟helenn publik.  

Astennet eo bet ar c‟hinnig e Montroulez Kumuniezh da skouer gant 2 lec‟h publik ; a-
bouez eo evit kreñvaat an hentad-mañ ha dont a-benn da zigeriñ en eil derez. N‟eus kumun 
ebet er vro ma vefe an 3 hentad c‟hoazh.  

Nevez a-walc‟h eo an hentad publik er vro (un tamm ouzhpenn 10 vloaz eo al lec‟h 
kentañ : Montroulez e 1998) met staliet eo Diwan enni abaoe ar penn-kentañ (skol Diwan 
gentañ krouet e 1977 e Plounevez-Menez, dilojet da Gommana e 1984). Ar skol brevez 
kentañ a oa bet krouet e penn kentañ an hentad e 1991 e Kastell-Paol. 

Un tamm nebeutoc‟h a zigempouez zo er vro gant 2 lec‟h krouet e kreiz pe reter ar vro 
pa oa tost an holl lec‟hioù er c'hornôg e 2003. 

Ar c’helenn divyezhek en eil derez – Distro-skol 2010 

 

Treut mat eo ar c’hinnig en eil derez : n’eus netra er c’helenn publik, ken n’eus kinnig ebet er 
publik etre Landerne ha Lannuon. N’eus lise divyezhek ebet er vro kennebeut, nag er publik nag 
er prevez. Digempouez bras zo etre ar c’hornôg hag ar reter ivez : n’eus kinnig ebet e framm 
etrekumunel brasañ ar vro (Montroulez Kumuniezh). 

Berzh a ra ar c’helenn divyezhek en eil derez prevez e Kleder (digoret e 2005) 
: 28% eus ar skolajidi zo en hentenn divyezhek eno (skolaj nemetañ ar gumun) ha 12,6% eo 

                                                   
3 DPKE : Diazezadur publik a genlabour etrekumunel 
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pouez ar c‟helenn divyezhek er gumuniezh-kumunioù a-bezh (an eil e Breizh goude hini 
Gwened)  

Ne gendalc’h ket ar c’helenn divyezhek betek al lise c’hoazh : ar vro nemeti 
eus Breizh-Izel eo gant bro Gwengamp hep kinnig el lise 

An niver a skolidi divyezhek hag en deskadurezh dre-vras. Skol-vamm betek lise 

 

Ur c‟hresk bras dizehan zo er c‟helenn divyezhek er vro pa chom stabil poblañs an 
deskidi dre-vras.  

An niver hollek a skolidi divyezhek 

 

Bro Montroulez eo ar vro zo aet ar muiañ war-raok en 10 vloaz diwezhañ e Breizh. 
Kresket eo ingal ha pevarc’hementet eo bet an niver a skolidi divyezhek enni en 
dek vloaz diwezhañ.  
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Gant 929 skoliad e distro-skol 2009 emañ ar vro er 6vet plas (10vet bro e-keñver ar 
boblañs hollek), a-rampo gant bro an Oriant hag oc‟h adtapout bro Treger-ha-Goueloù 
emañ. 

Aet eo mat war-raok e-keñver 2004 neuze : +16 % eo bet keidenn ar c‟hresk 
bloaziek etre 2003 ha 2009, pa oa war-dro 8% e Breizh dre-vras. Ar vro he deus bet ar 
feur kreskiñ bloaziek gwellañ eo, pell dirak bro Brest pe bro Kêr-Wened da skouer, 2 
vro vrudet evit bezañ er penn a-raok war dachenn ar c‟helenn divyezhek koulskoude. 

An niver a skolidi divyezhek er c’hentañ derez dre hentad 

 

Ur c’hresk bras zo bet gant al lec’hioù prevez (ouzhpenn daougementet an 
niver a skolidi) ha brasoc’h c‟hoazh er publik (tric‟hementet an niver a skolidi a-drugarez 
d‟al lec‟hioù nevez digoret dreist-holl). 

Er c’helenn prevez emañ tost an hanter (47%) eus ar skolidi (evit ar c‟hentañ 
derez)4. Kresket kalz eo pouez ar c‟helenn publik avat : 1 skoliad divyezhek diwar 3 zo en 
hentad-se pa ne oa nenet 1 diwar 5 e 2004. Diskennet eo pouez Diwan neuze. Digemm eo 
chomet an niver a skolidi er skolioù Diwan etre 2004 ha 2009 (tuet eo da greskiñ e 
Kommanna hag un tammig e Montroulez, daoust d‟ar c‟hudennoù lec‟h zo bet betek 
dilojadeg 2008 ; met tuet eo an niver a skolidi da ziskenn e skol Diwan Kastell-Paol avat). 
N‟eo ket niverus skolidi Diwan e Montroulez pa geñverier gant skolioù lec‟hiet e kumunioù 
a-vent ganti : kalz niverusoc‟h int e Lannuon (un hanter muioc‟h) pe e Pondi da skouer : a-
live emañ skol Diwan Montroulez gant hini Dinan digoret e 2000 hepken.  

                                                   
4 Un tamm brasoc‟h eo pouez ar c‟helenn hollek prevez er vro eget e Breizh dre-vras : 45% eus ar skolidi zo er skolioù 
prevez pa vez 39 % e Breizh. Gwiroc‟h c‟hoazh eo e lodenn bro Leon ar vro : an tri c‟hard eus skolidi ar c‟hentañ derez zo 
er skolioù prevez e K.K. Bae ar C‟hernig da skouer. 
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Dasparzh ar skolidi divyezhek hervez al live en tri hentad – Distro-skol 2010 

 

An darn vrasañ eus ar skolidi bublik zo er skol-vamm, a-drugarez d‟an 3 lec‟h nevez 
digoret abaoe 2003. En hentad publik ez eus ar muiañ a skolidi er skol-vamm. 
Startijenn zo gant an hentenn-se ha kresk a zlefe bezañ en distroioù o tont neuze. 
Gant an hentenn gatolik ez a mat en-dro ar c‟hendalc‟h er skolaj lakaet e 2005 da gentañ e 
Kleder hag e Landivizio da heul e 2006. 

Nec‟hus eo an dasparzh e Diwan m‟eo brasoc‟h an niver a skolidi er skol-gentañ eget 
er skol-vamm, ar pezh a c‟hall talvezout e vo stabil er bloavezhioù o tont.  

Dregantad a skolidi divyezhek er c’hentañ derez 

 

Dale a oa gant ar vro 10 vloaz zo pa oa dindan keidenn an departamant. E 
2002 he deus adtapet an dale a oa ganti-e-keñver keidenn Penn-ar-BedAbaoe 2004 emañ 
tremenet dirak bro Brest, ur vro skouer war dachenn ar c‟helenn divyezhek koulskoude. An 
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eil bro (a-rampo gant bro Pondi) eo bro Montroulez evit dregantad ar skolidi divyezhek 
goude bro Treger-ha-Goueloù, abaoe distro-skol 2009, pa oa ar 5vet e 2004. Gounezet he 
deus 5 poent pa‟z eus bet 3 foent ouzhpenn gant bro Brest ha 4,4 gant Treger-ha-Goueloù.  

Dre frammoù etrekumunel 

Feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez dre framm etrekumunel – Distro-skol 2009 

 

Un troc’h zo er vro gant kumuniezhioù-kumunioù e-touez ar re gentañ e Breizh (K.K. Bae ar 
C’hernig (3de) ha K.K.Br- Leon (6vet) ) ha Montroulez Kumuniezh gant un dregantad izel, dindan 
keidenn departamant Penn-ar-Bed. El lec'h pobletañ eus ar vro ez eus c'hoazh 97% eus ar vugale 
hep kelenn divyezhek.  

Aet eo kalz war-raok pouez ar c‟helenn er frammoù etrekumunel (koulskoude eo 
kresket poblañs hollek ar c‟helenn e pep lec‟h war-bouez e K.K. Bro-Leon ; +16 % e K.K. bro 
Landivizio da skouer ha + 5% er vro : ar pezh a dalvez e rank ar c‟helenn divyezhek kreskiñ 
kalz muioc‟h eget ar c‟helenn hollek evit dont a-benn da gaout feurioù gwelloc‟h). Aet eo kalz 
war-raok e K.K. bro Landivizio : 10 vloaz zo ne oa nemet ul lec‟h divyezhek (skol Diwan 
Kommanna), 3 lec‟h ouzhpenn zo er c‟hentañ derez e 2009.  

2 gumuniezh-kumunioù zo en tu all da 10 %. Abaoe 2004 eo tuet K.K Bae ar 
C‟hernig da stabilaat (gant un tamm digresk zoken), da heul ur c‟hresk bras-kenañ : ne gresk 
ket ken e Ploueskad abaoe 2004 ha tuet eo da ziskenn un tammig e Kleder (stabil er publik 
abaoe 2004, 2 vloaz goude bezañ digoret koulskoude ; un digresk bihan er c‟hentañ derez 
prevez). N‟eus ket bet digoret lec‟hioù nevez er gumuniezh-kumunioù abaoe 2002. 

N‟eus nemet Montroulez Kumuniezh zo gant ur pouez izel (3%) ha pa vefe aet war-
raok abaoe 2004 memes tra (daougementet eo bet an dregantad etre 2004 ha 2009, a-
drugarez d‟al lec‟hioù nevez digoret). Kalz bihanoc‟h eo pouez ar c‟helenn divyezhek amañ 
eget e frammoù etrekumunel damheñvel, evel Lannuon Treger Tolpad-kêrioù (tost da 10 %) 
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pe K.K. bro Landerne-Daoulaz (7%). Ezhomm a vo da genderc‟hel da zigeriñ klasoù all evit 
ma c‟hallo adtapout an dale.  

Dre gumun 

An niver a skolidi divyezhek – Distro-skol 2010 

 

Pol pennañ ar c‟helenn divyezhek n‟emañ ket e kêr vrasañ ar vro, evel ma c'hoarvez e 
lec'h all dre-vras, met e Kastell-Paol m‟eo bet digoret ar skol e-touez ar re gentañ (digoret e 
Santeg e 1978 ha dilojet da Gastell-Paol e 1984). Montroulez n’en em gav nemet er 4e 
plas goude Landivizio, digoret diwezhatoc‟h koulskoude. 

An niver hollek a skolidi divyezhek er c’humunioù 
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Ne glot ket emdroadur kêr Montroulez gant ar startijenn zo er vro : 30% a 
gresk etre 1999 ha 2009 evit kêr Montroulez p‟eo bet tric‟hementet er vro (+315%). Ar 
gumun zo kresket an nebeutañ eo, koulz e dregantad hag e sifroù kriz (+26 skoliad ouzhpenn 
hepken en ur ober 10 vloaz). Ma heuilhfe Montroulez lusk ar c'humunioù all e vefe ar vro er 
renk kentañ.  

N‟eo ket dister pouez ar c‟helenn e kêr Montroulez koulskoude ma oa tost 10 % eus 
skolidi ar skolioù-mamm er c‟helenn divyezhek e 2009. 

Dregantad ar skolidi divyezhek er c’hentañ derez – distro-skol 2009 

 

Staliet mat eo ar c‟helenn divyezhek er c‟humunioù ma vez kinniget ur c‟helenn 
divyezhek : en hanter eus ar c‟humunioù ez eus ouzhpenn 20% eus bugale skoliataet er 
c‟helenn divyezhek er c‟hentañ derez. Aet eo pouez ar c‟helenn divyezhek kalz war-raok er 
c‟humunioù etre 2004 ha 2009 (s.o stagadennoù p. 43) 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro Montroulez – Doare nevezet 2004-2010 
© Ofis publik ar brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 17 - 

 

 Diorren 

Skolidi kentañ derez - distro-skol 2009 

 

 

 

Skolioù divyezhek zo e lec’hioù pennañ ar vro : Montroulez, Landivizio, 
Kastell-Paol. Danvez zo da ziorren el lec‟hioù-se avat, evel e Montroulez ma n‟eus ket ul lec‟h 
prevez c‟hoazh da skouer ; pe e Landivizio gant ur c‟hinnig er c‟helenn katolik.  

E Montroulez Kumuniezh e chom dibourvez an darn vrasañ eus al lec‟hioù etre 
(Plouigno, Sant-Martin-war-ar-Maez...).  

Daoust d'an emdroadur war an tu mat, n‟eus kumun ebet ma vefe ar muiañ-niver gant 
ar skolidi divyezhek evel ma c'hoarvez e bro Treger-ha-Goueloù da skouer (Plounevez-
Moedeg gant 70% a skolidi divyezhek er c‟hentañ derez).  
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Emdroadurioù keñveriet an niver gwir a skolidi divyezhek hag an niver lakaet da bal  

 

Bro Montroulez eo ar vro nemeti zo deuet a-benn da heuliañ ar palioù bet lakaet e 
2003 A-us d’ar palioù emañ zoken. Un dilañs -25% e-keñver ar palioù bet lakaet zo e bro 
Gwengamp da skouer, pe -15 % e bro Treger-ha-Goueloù.  

Ma talc'h al lusk evel m'eo bet er 6 vloaz diwezhañ e tlefe ar 1 200 skoliad 
bezañ tizhet a-benn 5 bloaz. Koulskoude, gallout a reer lakaat palioù un tammig 
uheloc‟h da dizhout : trawalc‟h e vefe derc‟hel gant ur c‟hresk bloaziek par da geidenn ar vro 
etre 2007 ha 2009 pe un tamm brasoc‟h (tro-dro da 8%) evit tapout 1 500 skoliad a-benn 
2015.  

Kelenn brezhoneg 

 An tañva er c’hentañ derez 

Evit ar vugale n‟int ket skoliataet en hentadoù divyezhek eo an tañva un doare da 
gaout un tamm darempred gant ar yezh : etre 1 eurvezh ha 3 eurvezh bep sizhun e pad an 
tañva, diouzh ar skol. Kinniget e vez kanaouennoù, rimadelloù, c‟hoarioù e brezhoneg, 
diazezoù ar yezh eus ar yezh evit kizidikaat ar skolidi. 

Gant youl ar C’huzul-departamant ez eus bet roet lañs d‟an tañva er c‟hentañ 
derez e Penn-ar-Bed. D‟en ober ez eus bet savet ur stignad e skolioù publik ar c‟hentañ derez 
o sinañ un emglev gant an Ensellerezh akademiezh e 2000. N‟eus bet krouet post ebet gant 
an ensellerezh akademiezh : gant ar C‟huzul-departamant e veze kemeret goproù an 
emellerien diavaez e karg. E deroù 2007, en doa goulennet ar C‟huzul-departamant d‟ar 
c‟humunioù kenarc‟hantaouiñ an tañva tamm-ha-tamm evit mont betek paeañ un hanter 
eus ar frejoù e 2010, o vezañ m‟emañ ar skolioù kentañ derez en o c‟harg. 

KLT eo ar gevredigezh zo bet kefridiet gant ar c'huzul-departamant hag an 
ensellerezh akademiezh da ginnig an tañva-se e skolioù publik ar vro. 

Skoazellet e veze an tañva er skolioù katolik en un doare heñvel. Gopret e veze an 
emellerien dre skoaziadennoù roet gant ar C‟huzul-departamant dre ar gevredigezh Yezh 
ha Sevenadur a ra al liamm gant renerezh eskopti Penn-ar-Bed. Goude un digresk er 
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c‟hinnig da zistro-skol 2006 ez eus bet paouezet ganti penn-da-benn e 20075. Kizidikaet e 
veze d‟ar yezh 13% eus skolidi ar skolioù prevez, da lavaret eo war-dro 800 skoliad.  

An tañva er skolioù prevez e 2006/2007 

 

Kempouez e oa an tañva er vro ha bras e oa e bouez koulz e daou framm pobletañ ar 
vro (Montroulez Kumuniezh (15,4%) ha K.K. bro Landivizio (14%)) hag ar frammoù 
bihanoc‟h. 

An niver a skolidi gant kentelioù tañva er c’hentañ derez publik. Distro-skol 2009 

 
                                                   
5 da c‟hortoz kavout un diskoulm nevez e ouestl ar gevredigezh he feadra da glokaat endro yezhel an hentad divyezhek 
prevez gant skoazellerien vamm vrezhonek 
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E Montroulez Kumuniezh emañ tost an div drederenn eus ar skolidi gant prantadoù tañva met 
aze ivez ez eus bet kollet kalz a gumunioù : an div drederenn anezho o deus paouezet ganti, an 
darn vrasañ anezho e distro-skol 2009.  

Brasaet eo bet an digempouez kornôg / reter a oa gant ar c'helenn divyezhek c‟hoazh.  

En darn vrasañ eus ar c‟humunioù ma vez graet un tamm tañva en ur skol bennak ez 
eus ivez ur skol divyezhek. Splann eo n‟eus ket a gevezerezh etre an doareoù-se da gelenn. Er 
c‟hontrol, seul liesseurtoc‟h ha stankoc‟h ar c‟hinnig, seul vui a startijenn a vez gant ar 
brezhoneg er skol (evel e bro Brest m‟emañ an 2 zoare kelenn-mañ en o c‟hreñvañ eo ar 
skouer gwellañ).  

An niver a skolidi o deus bet un tañva e skolioù publik ar c’hentañ derez 

 

Er c‟humunioù o deus nac‟het mont gant an arc‟hantaouiñ eo paouezet tamm-ha-
tamm an an tañva etre 2007 ha 2009. E Montroulez Kumuniezh eo digresket ar muiañ. 
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Dregantad ar skolidi o deus bet un tañva e skolioù publik ar c’hentañ derez- distro-skol 2009 

 

Chom a ra bras pouez an tañva e frammoù etrekumunel ar vro, en o zouez Montroulez 
Kumuniezh ivez, ma c'hall ur skoliad publik diwar 5 kaout un tañva. Brasoc‟h eo an 
dregantad-se eget e K.T.K Kemper (8%).  

Diorroet eo bet e lec‟hioù zo ivez evel e K.K. bro Landivizio pe e K.K. Bae ar C‟hernig. 
Ne oa nemet 3% eus skolidi ar skolioù publik a oa gant un tañva e 2004 p‟emaint 22,7% 5 
bloaz war lec‟h e K.K. bro Landivizio.  

Dregantad ar skolidi o deus bet un tañva e skolioù publik ar c’hentañ derez 

 

Ar vro zo aet ar muiañ war-gil eo e-keñver ar cheñchamant er stignad, ha pa chomfe ar vro 
m’emañ an uhelañ dregantad ar skolidi publik o deus un tañva.  
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Gant fin an tañva er skolioù prevez hag emdroadur ar stignad er skolioù publik eo bet 
rannet dre zaou dregantad hollad skolidi ar vro kizidikaet e-keñver an diagnostik kentañ : 
11,4% eus ar skolidi o deus un tañva e 2009/2010 (poblañs skol a-bezh) pa oant ouzhpenn 
20% e 2004. 

 Ar c’helenn brezhoneg en eil derez 

Kentelioù brezhoneg a vez kinniget en eil derez ivez. Er skolaj e c‟hell bezañ graet 
dindan stumm abadennoù tañva adalek ar 6vet betek an 3e klas (etre 1 eurvezh ha 2 eurvezh 
bep sizhun, ma roer un tamm deskamant war ar yezh met ivez war ar sevenadur). Er 4e hag 
en 3e klas e c‟hall ar brezhoneg bezañ kelennet evel Yezh Vev pe evel danvez dibab : etre 2 ha 
3 eurvezh bep sizhun.  

An niver a skolidi en eil derez – Bloavezh-skol 2009/2010 

 

Tost 500 skoliad a heuilh kentelioù en eil derez e 2009/2010 pa oa 590 e 2004, da 
lavaret eo -16%, koulz er publik hag er prevez, brasoc’h an digresk eget e Breizh (-5%). 
Er 4e renk emañ ar vro, a-raok bro Gwengamp ha Treger-ha-Goueloù ha just a-dreñv bro 
Brest. 

Un hanter eus ar skolajoù publik (6 diwar 12) a ginnig kentelioù e 2009 evel e 
2004 ha 2 lise publik. Er prevez, 4 skolaj diwar 7 a ginnig kentelioù, unan ouzhpenn a oa e 
2004, e Landivizio (digoret ez eus bet un hentad divyezhek e 2007 eno, n‟eo ket bet dalc'het 
an danvez dibab). 1 lise prevez diwar ar 4 zo er vro a ginnig kentelioù ivez. 

Chom a ra 2 gumuniezh-kumunioù hep tamm kinnig ebet er publik :K.K. Bro 
Leon hag a zo ul lec‟h kreñv evit ar c‟helenn divyezhek koulskoude ha K.K.Bae ar C‟hernig. 
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Emdroadur ar c’helenn brezhoneg en eil derez  

 

Abaoe 2007 eo tuet ar vro da gaout ar memes emdroadur hag hini an Akademiezh pa oa un tamm 
gwelloc‟h a-raok. 

An niver a skolidi eil derez  

 

Un digresk zo etre 2004 ha 2009, koulz er c‟helenn publik hag er c‟helenn prevez. 
Kresk bras e distro-skol 2006 zo bet a-drugarez da skolaj prevez Sant-Jozeb e Montroulez 
ma oa bet kinniget un tañva d‟an holl skolajidi er 6 vet. N‟eo ket bet kendalc‟het er 
bloavezhioù war-lec‟h. 

Ouzhpenn an 2/3 eus ar skolidi o deus un darempred gant ar brezhoneg en eil derez 
n'o deus nemet un tañva d’ar yezh (brasoc‟h eo c‟hoazh pouez an tañva e Breizh dre-vras 
p‟emañ ar peder fempvedenn eus ar skolidi gant un tañva) hag un darn vat zo er skolaj evel e 
Breizh dre vras (90%). Tuet eo pouez an tañva da greskiñ c‟hoazh : e distro-skol 2010, e-
barzh skolajoù publik Lanneur, Montroulez ha Plouneour-Menez eo aet ar c‟hentelioù 
danvez dibab da brantadoù tañva. 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro Montroulez – Doare nevezet 2004-2010 
© Ofis publik ar brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 24 - 

 

Dregantadoù ar skolidi oc’h heuliañ kentelioù brezhoneg en eil derez (publik ha prevez) 

 

A live gant bro Gerne emañ bro Montroulez met tuet eo da goll lañs memes tra, kalz a-raok bro 
Treger-ha-Goueloù emañ avat. 

An deskadurezh uhel 

N‟eus nemet lise publik Landivizio a ginnig kentelioù evit tapout ar breou teknikour 
uhel (BTU6) war management ar stalioù bras : 67 skoliad a oa e 2004. Kinniget eo c‟hoazh e 
2009, nebeutoc‟h a studierien zo avat : rannet eo bet dre 2. Ar skouer nemeti e Breizh eo, ne 
vez ket kinniget kentelioù evit breouioù teknikour uhel all. 

                                                   
6 BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
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Ar c’helenn d’an oadourien 

Ar c’hentelioù noz 

Dasparzh an niver a skolidi er c’hentelioù noz– Bloavezh-skol 2009/20107 

 

3 lec‟h pennañ kreñv zo er vro : Landivizio, Kastell-Paol ha Montroulez, muioc‟h a 
gentelioù zo er c'hornôg eget e 2004. Diouzh tu ar reter ez eus nebeutoc‟h a lec‟hioù kelenn 
eget e 2004 (n‟eus ket kentelioù ken e Gwerliskin, e Plouigno pe e Plouganoù da skouer). 
Bras eo pouez al live uhelañ, a-drugarez d‟an 3 lec‟h pennañ m‟eo staliet abaoe pell ar 
c‟helenn d‟an oadourien. Kinniget e vez stalioù labour evit an deskidi ampart (abadennoù 
c‟hoariva, strolladoù kaozeadennoù). 

Er c‟hontrol eo bihan pouez an deraouidi : 20% eus an deskidi (keidenn Breizh : 
32%).  

Cheñchamantoù zo bet e buhez kevredigezhel ar vro war tachenn ar c‟helenn d‟an 
oadourien : aet eo da get Kreiz a genurzhie al labour-mañ e 2004 (er bloaz-se e kelenne 
Kreiz e 6 lec‟h diwar 14, ar pezh a vode 40% eus an deskidi er c‟hentelioù noz), bremañ e vez 
aozet an darn vrasañ eus ar c‟hentelioù gant KLT (6 lec‟h deskiñ diwar 11 hag a vod an 
hanter eus deskidi ar vro). Aet eo da get e Gwengolo 2009 ar gevredigezh Alanig al Louarn a 
ginnige kentelioù noz e Gwerliskin. Ur c‟holl eo evit ar vro pa oa oberiant war dachenn ar 
sevenadur ivez (aozer Kan ar Bobl er vro e oa da skouer). Splann e teu war wel an 
digempouez bras zo er vro etre ar c‟hornôg hag ar reter, evel er c‟helenn divyezhek. 

 

                                                   
7 Ar sifroù-se a gaver dre ar munud er stagadennoù p 59. 
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Emdroadur an niver a dud deuet enskrivet er c’hentelioù noz  

 

Ar 4e bro eo evit an niver a skolidi er c‟hentelioù noz gant 275 deskard e distro-skol 
2009, tost a-live gant bro Treger-ha-Goueloù. Aet eo war-raok etre 2004 ha 2009 pa oa 
an 9 vet bro en diagnostik diwezhañ.  

Ar stajoù 

Betek 2006 ne oa staj ebet er vro. Abaoe e vez kinniget 1 sizhunvezh staj gant 
Roudour e Kastell-Paol. War-dro 10 stajiad a heuilh ar staj-se. Abaoe fin 2009 eo krog KLT 
da ginnig stajoù berr (un devezh) evit broudañ ar gerent da zeskiñ brezhoneg ha da gomz ar 
yezh gant o bugale. Daou staj a seurt-se zo bet aozet e Landivizio c‟hoazh : 1 da vare festival 
Tan miz Du e 2009 hag 1 e Meurzh 2010 ma'z eus bet 10 den deuet ha 12 bugel.  

Aet eo un tammig war-raok e-keñver an diagnostik kentañ pa ne oa kinnig ebet. Met 
pell emañ bro Montroulez c‟hoazh eus broioù evel bro Gerne (255 stajiad) pe Gwengamp 
(160), pe Naoned (75) c‟hoazh. N‟eus tamm stummadur dibaouez ebet kinniget d‟an dud er 
vro kennebeut. 
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Klozadur war an deskadurezh 

Montroulez eo ar vro zo aet ar muiañ war-raok e Breizh er 6 vloaz 
diwezhañ, pa oa dale ganti 10 vloaz zo. Kalz war-raok eo aet ken er publik hag er prevez : an 2 
sistem o deus digoret klasoù e kumunioù nevez, etre 2004 ha 2009. Ar vro nemeti eo hag a 
zouj d'ar palioù lakaet en diagnostik kentañ. Mont a ra dreist d‟ar palioù zoken. E Kêr 
Montroulez eo chomet sac‟het an traoù avat : n‟eus bet digoret netra er c‟hentañ derez ha n‟eus 
tamm kinnig ebet er prevez. En eil derez kennebeut n‟eus kinnig ebet e Montroulez. Diouzh an 
tu all ez eus lusk gant adpoloù ar vro Landivizio ha Kastell-Paol, koulz evit ar c‟helenn 
divyezhek hag evit ar c‟helenn d‟an oadourien. Stad ar c‟helenn divyezhek en eil derez ne glot 
ket gant startijenn ar c‟hentañ m‟eo merket ar vro ganti, daoust ma„z eus bet digoret un 
hentenn divyezhek er skolaj prevez. Ne gendalc‟h ket en eil derez publik ha n‟eus kinnig ebet el 
lise c‟hoazh. Ur pal eo da dizhout ac'hann da 5 bloaz. Evit boueta an eil derez er bloavezhioù da 
zont ez eus ezhomm da glokaat ar c‟hinnig el lec‟hioù pennañ : e Montroulez (skol brevez) hag 
e Landivizio gant ur skol Diwan evit reiñ lusk en-dro da Ziwan er vro. Digempouez zo etre ar 
c‟hornôg hag ar reter c‟hoazh.  

Chom a ra bro Montroulez gant ar feur uhelañ evit an tañva er c‟hentañ derez : 
11,4% eus holl skolidi ar c‟hentañ derez zo kizidikaet d‟ar brezhoneg c‟hoazh a-drugarez d‟al 
labour kaset da benn gant KLT ha stignad departamant Penn-ar-Bed hag an Ensellerezh-
Akademiezh. Met war gil eo aet an tañva e-keñver 2004 : er skolioù publik eo ar vro 
m‟eo digresket ar muiañ. Er skolioù prevez eo echu er vro a-bezh abaoe 2007. Div wech 
uheloc‟h e oa dregantad skolidi ar vro a oa kizidikaet d‟ar brezhoneg e 2004 eget n‟emañ 2009.  

Emañ e-touez ar broioù m'eo kresket an niver a dud er c‟hentelioù noz etre 2003 ha 
2009 ha kement-se n‟eo ket gwir e lec'h all. Met splannoc'h c'hoazh eo an digempouez kornôg 
/ reter hag abaoe an diagnostik diwezhañ ne c'haller ket mui deskiñ ar yezh e Plouganoù hag e 
Gwerliskin. Nevezentioù mat zo memes tra, evel ar stajoù eo krog KLT da aozañ evit kerent ar 
skolidi divyezhek. 
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Buhez foran 
 

Oberourien ar politikerezh yezh er vro  

Atebegezh ar Stad ha meur a strollegezh tiriadel eo merañ politikerezh yezh ur vro. Da lavaret eo 
emañ ar barregezhioù evit kas ur politikerezh yezh da benn en tiriad e dalc‟h meur a strollegezh 
tiriadel. Bras eo barregezhioù ar strollegezhioù tiriadel lec‟hel (Rannvro, Departamant, DPKE8, 
kumunioù) a-drugarez da bennaenn ar frankiz d‟en em verañ zo ganto. 

 Da gentañ penn, ar Stad a ver an hentoù broadel da skouer (troc‟het eo ar vro gant ar 
RN 12) hag an holl servijoù melestradurel (endro, sevenadur, aferioù yec'hedel ha 
sokial, h.a.). 

 Rannvro Breizh zo karget da sevel ha da gempenn al liseoù. Roet he doa lañs, e 2004, 
d‟ur politikerezh tiriadel diazezet war ar broioù. Sinet ez eus bet kevratoù bro a-benn 
steuñvekaat politikerezhioù ar rannvro dre diriad. Merket eo er stagadennoù 
(degemeret e 2009-2010) e-touez ar pennaennoù e vefe talvoudekaet ha brudet 
yezhoù Breizh. 

 Departamant Penn-ar-Bed a ver an hentoù departamant, monumantoù istorel evel 
Kastell Keryann e Sant-Nouga pe Abati ar Releg e Plouneour-Menez (meret eo dre an 
DPKS “Hentoù ar glad e Penn-ar-Bed” abaoe 20069). Ledan eo atebegezhioù ar 
strollegezh tiriadel-se en obererezh sokial evit an dud oadet da skouer pe evit bed ar 
vugaligoù (karget eo da stummañ ar skoazellerezed-mamm da skouer). 

 An etrekumunelezh : war ledanaat ez a tachenn galloudoù an etrekumunelezh. An 
darn vrasañ eus ar raktresoù enskrivet er gevrat Rannvro-bro a vez meret gant frammoù 
etrekumunel da skouer.  

 Ar c’humunioù : ledan eo barregezhioù ha galloudoù ar c‟humunioù evit merañ o 
ziriad. E bro Montroulez n’o deus ket ar c’humunioù tennet splet eus ar 
barregezhioù-se evit lakaat ur politikerezh yezh da dalvezout kement hag er 
broioù all. 

Gallout a ra pep strollegezh foran ober gant ar brezhoneg er vuhez foran. Gant al lezenn e vezer 
rediet da implijout ar galleg met implijout ur yezh all n‟emañ ket e-maez lezenn : aotreet eo 
implijout ar yezhoù rannvro e-kichen ar galleg er vuhez foran. Kreñvaet eo bet an 
dielfennadur-se eus an testennoù gant ar Vonreizh kemmet e miz Gouere 2008. Degemeret ez 
eus bet ur mellad gant ar Parlamant hag a anavez ar yezhoù rannvro : “Mellad 75-1. - Ul lodenn 
eus glad Frañs eo ar yezhoù rannvroel ».  

                                                   
8 diazezadur publik a genlabour etrekumunel 
9 An darn vrasañ eus izili ar c‟huzul-merañ zo kuzulerien-departamant. 
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Stad an divyezhegezh war ar panelloù-hent  

Gant divizoù ar C‟huzul-departamant eo aet war stankaat ar staliañ panelloù 
divyezhek mont e-barzh ha mont e-maez ar c‟humunioù. E 1990 e oa bet divizet gant Kuzul-
departamant Penn-ar-Bed kregiñ da staliañ ur panellerezh divyezhek war e rouedad hentoù. E 
1998 e oa bet divizet staliañ bep tro panelloù divyezhek evit ar panelloù nevez staliet. Daoust 
d‟an diviz-se n‟eo ket aveet ar rouedad penn-da-benn c‟hoazh, met mont a ra an divyezhegezh 
war-raok ingal. Bezant-mat e teu ar brezhoneg da vezañ e takadoù zo. Gant se, eo deuet Penn-
ar-Bed da vezañ an departamant ma weler ar muiañ a vrezhoneg. 

Kiladennoù zo bet ivez koulskoude rak divizet ez eus bet gant servijoù an hentoù 
chom hep skrivañ stumm brezhonek reizh anvioù ar c'humunioù pa oa heñvel-tre ouzh ar 
stumm melestradurel. Pa n'eus nemet un diforc'h tired, evel Plouzane/Plouzané da skouer, e 
oa bet divizet en deroù skrivañ ar stumm brezhonek mat hepken. Ar c'hontrol eo a vez graet 
bremañ koulskoude pa ne vez mui lakaet nemet ar stumm gallekaet war wel. 

Ha pa vefe dizingaloc‟h an disoc‟h war an dachenn, divizoù a-du gant ar brezhoneg 
a vez kemeret gant strollegezhioù lec‟heloc‟h. Ul labour a feson a vez kaset da benn gant unan 
eus eilpol ar vro : Kastell-Paol ; pe kumunioù etre evel Plourin-Montroulez ma vez divyezhek 
an holl plakennoù-straed ha kumunioù bihanoc‟h evel Gwimaeg ha Santeg. Aet eo war-raok 
plas ar brezhoneg e Montroulez ivez. 

Departamant Penn-ar-Bed 

Estreget war an hentoù e laka an departamant ar brezhoneg war wel. Ober 
a ra gantañ en e gehentiñ a-frapadoù. Ur pennad e brezhoneg a vez embannet er 
c’hannadig miziek, evel war al lec‟hienn Genrouedad ma vez pennadoù kehentiñ e 
brezhoneg war politikerezh yezh an departamant. Penn-ar-Bed eo an departamant a ya 
ar pellañ evit lakaat oberoù a denn d’ar yezh da dalvezout. Ouzhpenn bezañ an 
departamant a skoazell ar muiañ ar frammoù a labour evit ar yezh e termen programmoù a-
benn kas ar brezhoneg war-raok (war dachenn an embann, an eskemmoù etre remziadoù, an 
tañva er skolioù, h.a.).  

Kentelioù brezhoneg zo bet lakaet e plas er c'huzul-departamant, 7 den a vez stummet 
gant Mervent evit ar bloavezh 2009/2010. An departamant kentañ eus Breizh eo hag a stumm 
implijidi war ar yezh, war an amzer labour.  

Tennañ a ra splet bro Montroulez eus oberoù an departamant war dachenn an tañva 
er skolioù hag evit diorren rouedad ar skolioù divyezhek da skouer.  

Ar vro 

Meneget e oa ar yezh e karta ar vro war an diorren padus degemeret e 2001, e-touez 
kinnigoù ar vro evit gwellaat an endro ha talvoudekaat ar glad. Embannet he deus e oa un 
dra ret kaout ur politikerezh youlek evit ar brezhoneg. Ober a rae anv ar garta-se eus 
talvoudekaat ar glad ha lakaat ar brezhoneg war wel koulz er vuhez foran hag en armerzh. 
Met daoust d‟ar garta-se eo chomet arouezel-tre an implij eus ar brezhoneg (nebeudik-tre 
a venegoù war lec‟hienn ar GIP pe en teuliadoù skignet). 
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Kevrat bro Montroulez 

Kevratoù liesvloaziek (evit ar marevezh 2006-2012) a oa bet sinet gant ar broioù hag 
ar rannvro e 2006. Ganto e vez steuñvekaet politikerezhioù ar Rannvro hervez an tiriad. Tri 
goload a ya d‟ober ar c‟hevratoù bro. An eil goload («frammadurezh rannvroel/lec'hel ») a 
denn da raktresoù kendivizet etre ar sinerien ; danvez ar C‟hevratoù eo. Gallet o deus ar 
broioù ouzhpennañ raktresoù en ur implijout an trede goload («frammadurezh lec'hel ») a 
denn da raktresoù n‟int ket termenet en a-raok er c‟hevratoù. An hent kinniget dezhe gant ar 
C‟huzul-rannvro e oa evit harpañ raktresoù lec‟hel a denn d‟ar yezh (staliañ panelloù-
heñchañ divyezhek, sevel klasoù pe skolioù divyezhek, h.a.). Prezidanted broioù Breizh a oa 
bet kelaouet eus an dra-se dre ul lizher gant Prezidant ar Rannvro e deroù 2008. Met n‟o 
deus ket ar broioù, ha bro Montroulez en o zouez, implijet kalz ar c‟hallusted-se. 

Embannet he deus ar Rannvro adarre he youl da lakaat ar broioù d‟ober evit ar 
brezhoneg oc‟h embann ur sturlevr pleustrek da ziorren ar yezhoù e raktresoù ar c‟hevratoù 
Rannvro/Bro. Broudet eo ar broioù gant ar Rannvro, da ziorren ar yezh en o raktresoù. 

Ne oa ket meneget ar yezh e kevrat bro Montroulez sinet gant ar Rannvro e miz Du 
2006 (n‟eus nemet e bro Gerne eo bet miret ar chanter 9, hini ar politikerezh yezh). Met 
kroget eo ar broioù da adwelet ar c‟hevratoù e 2009. Merket eo er stagadennoù e-touez ar 
pennaennoù e vo talvoudekaet ha brudet yezhoù Breizh. 

E stagadenn kevrat bro Montroulez (degemeret gant ar Rannvro e Genver 
2010) eo meneget ar yezh e 6 raktres diwar 34. N‟emañ ket ar vro e-touez ar broioù o 
deus kemeret kalz ar brezhoneg e kont en o raktresoù evel bro Treger-ha-Goueloù (34 diwar 
83) pe bro Gerne (27 diwar 69), met emañ e keidenn ar broioù, a-live gant bro Brest, da 
skouer. Gant tost an holl (5 diwar 6) emañ e-touez an divizoù ret e tennfe ur rann eus ar 
raktres da dalvoudekaat ar brezhoneg avat, da lavaret eo e vo arc‟hantaouet ar raktres gant 
ar Rannvro gant ma vo kaset an ober a denn d‟ar yezh da benn.  

Oberoù ar strollegezhioù lec’hel 

Abaoe 2004, n‟eo ket cheñchet kalz perzh ar frammoù etrekumunel evit ar pezh a sell 
ouzh sammañ ar yezh. Hini ebet anezho n‟en deus sinet ar garta Ya d‟ar brezhoneg c‟hoazh. 
Koulskoude muioc‟h-mui a deuliadoù a vez meret gant ar strollegezhioù-se war eeun 
(aveadurioù-dudi, sport, degemer evit ar vugaligoù, ar glad). En o dalc‟h emañ kalz a 
raktresoù o kemer ar brezhoneg e kont er vuhez foran dre ar stagadenn kevrat-Rannvro-bro 
degemeret e 2010.  

Met dre-vras, war bouez un implij arouezel pe dizingal-tre (ur blegfollenn divyezhek 
zo bet embannet gant an tolpad-kêrioù evit Kastell an Tarv, da skouer) n‟eo ket gwall 
oberiant frammoù etrekumunel ar vro war dachenn ar yezh evel ma c‟hall bezañ Brest 
Meurgêr ar Mor (panellerezh, stummadur), da skouer. Diwar c‟houlenn KLT he deus 
Montroulez Kumuniezh staliet ur panellerezh divyezhek e kouronklec‟h Plourin-Montroulez 
koulskoude.  

Dre-vras n‟eus ket bet emdroadurioù gant ar c‟humunioù abaoe 2004. Nebeut a 
gumunioù oberiant zo er vro e-keñver ar pezh zo er broioù amezek, evel Brest pe e bro 
Treger-ha-Goueloù, da skouer. Ul labour a-feson a vez kaset da benn gant tiez-kêr zo memes 
tra : Kastell-Paol, Sant-Martin-war-ar-Maez, Plourin-Montroulez ha 2 gumun bihanoc‟h 
Santeg ha Gwimaeg. Dale zo gant kêr Montroulez, pol pennañ ar vro, e-keñver poloù all 
(Brest, Lannuon pe Redon zoken), war dachenn ar yezh er vuhez foran evel m‟eo bet stadet 
war dachenn ar c‟helenn divyezhek. Ar pezh zo un tu gwan evit ar vro ha ne c‟hall ket tennañ 
splet eus ul lusker. 
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Ya d’ar brezhoneg 

Broudañ oberourien ar vuhez sokial hag armerzhel d‟ober traoù fetis evit ar yezh eo 
pal ar c‟houlzad Ya d’ar brezhoneg. Kinniget e vez d‟ar pennadurezhioù-kêr dibab en ur roll 
40 ober ar re a vo sammet ganto. Diouzh emouestl ar gumun, diouzh an niver a oberoù a 
ziviz seveniñ a-benn 1, 2 pe 3 bloaz goude ar sinadur, ha goude gwiriañ e fin an termen 
dibabet eo bet graet mat al labour e ro an Ofis Publik unan eus 4 live labelioù Ya d‟ar 
brezhoneg a ya d'ober ar c‟houlzad-se. Diazez ar politikerezhioù yezh lec’hel a fell da 
Ya d’ar brezhoneg bezañ e gwirionez.  

Sinerien Ya d‟ar brezhoneg er c’humunioù–Genver 2010 

 

Ouzhpenn 1 den diwar 3 zo o chom en ur gumun sinet Ya d’ar brezhoneg ganti, muioc’h eget e 
bro Gwengamp (tost ur ¼ eus poblañs Breizh zo o chom en ur gumun bet sinet Ya d’ar 
brezhoneg ganti). Pouez ar c’houlzad er vro n’eo ket ken bras hag e Brest, Kerne pe Treger-ha-
Goueloù avat.  

8 kumun diwar 61 o deus votet, an darn vrasañ anezho o deus dibabet al live 2, ha 3 
anezho o deus bet ul label c‟hoazh.  

Deuet eo diwezhat a-walc‟h ar sinadurioù e-keñver broioù all.  

Bodet eo ar sinerien e Montroulez Kumuniezh hag e K.K. Bro Leon, n‟eus siner ebet 
en 2 gumuniezh-kumunioù all : K.K. bro Landivizio ha K.K. Bae ar C‟hernig m‟eo staliet mat 
ar c‟helenn koulskoude (Ploueskad, Kleder ha Landivizio) ha ma vez o chom un 1/3 eus 
poblañs ar vro.
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Klozadur war ar bed foran 

Bro Montroulez zo en departamant a sikour ar muiañ ar brezhoneg. Estreget 
arc‟hantaouiñ oberoù ar bed kevredigezhel e sav departamant Penn-ar-Bed oberoù a denn d‟ar 
brezhoneg drezañ e-unan. Tennañ a ra splet ar vro eus oberoù an departamant war dachenn an 
tañva er skolioù, diorren rouedad ar skolioù divyezhek ha war tachenn ar panellerezh-hent. 

Nebeut a cheñchamantoù a verzer eus tu ar frammoù etrekumunel e-keñver ar pezh 
a oa e 2004. Ledanaat a ra tachenn galloudoù an etrekumunelezh koulskoude. Gallout a reont 
kaout ur gwir levezon evit ar pezh a denn da gas ar yezh war-raok. Implijout ar stagadenn da 
gevrat Rannvro-bro Montroulez a c'hallont ober ivez.  

N‟eo ket aet kalz war-raok plas ar yezh er c‟humunioù e-keñver 2004 kennebeut. En 
un nebeud kumunioù ez eus bet merzet araokadennoù memes tra : e Kastell-Paol, Sant-
Martin-war-ar-Maez, Plourin-Montroulez pe e Santeg hag e Gwimaeg c‟hoazh.  
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Kevredigezh keodedel 

Treuzkas ar yezh 

Eus tu an ensavadurioù ez eus bet roet lañs d‟ur c‟houlzad e 2005 gant Kuzul-
departamant Penn-ar-Bed, Klaskerien ha Treizherien Soñjoù, gant ar pal 
adskoulmañ liammoù etre ar rummadoù ha lakaat an nevezvrezhonegerien da eskemm gant 
ar vrezhonegerien war an oad. Reiñ a ra ar c‟houlzad an tu da dreuzkas ar brezhoneg komzet 
d‟ar vugale hag astennet eo bet ar c‟houlzad d‟an oadourien a zesk, e 2009. Talvoudekaat a 
ra o yezh vamm evit ar vrezhonegerien a-vihanik. 

Kemer a ra perzh ar skolioù er c‟houlzad-se. Douget e vez seurt oberoù gant ar skolioù 
Diwan dreist-holl (an hanter eus raktresoù Penn-ar-Bed) daoust ma n‟eo ket ken bras o 
fouez er c‟helenn divyezhek (1/3 eus skolidi divyezhek Penn-ar-Bed). E K.K.bro Landivizio e 
kaver ar muiañ a skolioù o kemer perzh a-drugarez da skol Diwan Kommanna ha d‟ar 
skolioù eil derez (skolaj prevez ha lise publik Landivizio : 5 raktres diwar 14 a zo er 
gumuniezh-kumunioù-se). 

Krog eo KLT da aozañ stajoù (unan e miz Du 2009 hag egile e miz Meurzh 2010) e 
Landivizio evit broudañ kerent ar skolidi divyezhek d’ober gant ar yezh gant o 
bugale. Stalioù labour oa bet aozet evit deskiñ ar c‟heriaoueg pemdeziek, rimadelloù, 
c‟hoarioù, ha skoazellañ evit heuliañ labour skol o bugale, e-kerzh ar stajoù-se. 

Servijoù d’an dud 

War dachenn ar servijoù d‟an dud war an oad n‟hon eus renablet ober ebet evit ar 
mare. Gwall dreut eo plas ar yezh er metoù-se, ha dre-vras eo heñvel er broioù all. Seurt 
servijoù a vefe talvdoudus da gas war-raok en tiez retredidi, e Breizh dre-vras, hag er vro-
mañ, ent resis, dre m‟eo uhel feur ar vrezhonegerien er boblañs. Danvez postoù labour e 
brezhoneg zo aze. 

E bed ar yec‟hed eo talvoudus gouzout brezhoneg koulz evit labourat gant ar re vihan 
(kresket eo kalz poblañs ar skolidi divyezhek abaoe 2004).  

Bed ar vugaligoù 

N‟eus magouri ebet (stroll pe tiegezhel) na lec‟h degemer all ebet dre-vras (e-touez 
an arsavioù-diwallerezh) a ra gant ar brezhoneg, pa „z eus un nebeud er broioù tro-war-dro.  

Dudi 

Dudi evit ar vugale 

N’eus ket a greizenn dudi war ar sizhun o kinnig obererezhioù e brezhoneg d‟ar 
Merc‟her evel ma ‟z eus e bro Sant-Brieg abaoe 1986 (Dudi Sant-Brieg) pe e bro Roazhon, da 
skouer. Klasket ez eus bet krouiñ unan e 2005/2006 : kinniget e veze abadennoù sizhuniek 
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gant KLT e Montroulez hag e Gwimilio ; war-dro 12 bugel a oa enskrivet met echu eo abaoe 
2007. 

Nevezenti zo war dachenn ar c’hreizennoù vakañsoù e-keñver an diagnostik 
kentañ avat. dre KLT. 

An niver a vugale er c’hreizennoù vakañsoù 

 

Ne vez ket kalz a vugale c‟hoazh er c‟hreizennoù vakañsoù-se, pa geñverier gant 
broioù all rak n‟eo nemet an trede bloavezh eo lañset an traoù. Met kreskiñ a ra ar c‟hinnig 
tamm-ha-tamm : eus ur staj hañv hepken e 2007 ez eus raktreset 3 evit 2010. Un digresk 
bihan a oa bet e 2009 peogwir e oa bet nullet 1 eus an 2 gamp a oa bet rakwelet. 

Padal, ne vez ket gwelet ar yezh er vuhez foran evit a sell ouzh an 
obererezhioù, darvoudoù, aveadurioù sevenadurel ha sport. Ne ginnig ket Kastell 
an Tarv, un aveadur publik dindan Montroulez Kumuniezh, gweladenniñ al lec‟h d‟ar 
c‟hlasoù divyezhek, da skouer. Krog eo KLT da ginnig d‟ar skolioù ur weladenn war an amzer 
skol. Ledanaet e c‟hallfe bezañ an intrudu-mañ gant ul lusker brezhoneger a c‟hallfe bezañ 
enfredet en tolpad-kêrioù, diwar skouer Mirdi Breizh e Roazhon. 

Ne ginnig ket Abati ar Releg e Plouneour-Menez pe Kastell Keryann e Sant-Nouga 
gweladennoù e brezhoneg c‟hoazh diwar skouer ar pezh eo krog Maner Kernaod d‟ober 
abaoe 2009 e Mellag (bro Gerne), ezel ivez eus an DPKS « Hentoù ar glad e Penn-ar-Bed », 
ar framm hag a ver ar monumantoù-se.  

Abadennoù ha gouelioù evit ar vugale 

Abaoe 2004 e vez aozet gant Daoulagad Breizh troiadoù filmoù bevaat, e 
kenlabour gant kevredigezhioù ar vro (KLT). An hanter eus ar skolioù en doa kemeret perzh 
e 2009. 64% eus skolidi ar skol-vamm o deus gallet kemer perzh ha 30% eus skolidi ar skol 
gentañ. Muioc‟h a skolioù a gemere perzh en troiadoù kentañ : 620 skoliad o doa heuliet 
troiad 2006 (tost da 90% eus skolidi divyezhek ar vro) pa oa bet 450 e 2009 (an hanter). Ne 
verzer ket an emdroadur-se e broioù all ha dreist-holl er re zo lañs ganto : daougementet eo 
bet an niver a vugale bet en troiadoù etre 2005 ha 2009 e bro Treger-ha-Goueloù da skouer 
ha tric‟hementet e bro Kêr-Wened. E Breizh dre vras eo aet war-raok an niver a vugale o 
deus kemeret perzh en troiadoù ivez (+67% etre 2005 ha 2009) hag an 2/3 eus skolidi 
divyezhek Breizh o deus gallet kemer perzh e troiad 2009.  



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro Montroulez – Doare nevezet 2004-2010 
© Ofis publik ar brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 35 - 

 

Oberiant eo ar vro war dachenn ar c‟hoariva. Stajoù zo bet kinniget evit ar vugale, da 
skouer, e Lokenole aozet gant KLT, da vare festival Tan miz Du. Aozet e oa bet e Sant-
Martin-war-ar Maez eil emgav ar c‟hoariva etre ar skolajoù e 2009 e sal ar Roudour. Aozet 
eo an darvoud gant ar gevredigezh “C‟hoariva”.  

Dudi evit an oadourien 

Gant KLT eo lusket ha kenurzhiet ar braz eus an obererezhioù kinniget d‟an 
oadourien. Aet eo war raok an niver a abadennoù e-keñver 2004. Aozet e vez 
gweladennoù eus kêr Montroulez pe Kastell an Tarv, da skouer. En diavaez da Vontroulez 
ivez e vez aozet ingal prezegennoù, emgavioù pe obererezhioù gant kevredigezhioù oberiant 
all evel Brezhoneg war-raok e Kastell-Paol ha Strollad bro Landi. Ar Skrivadeg a vez 
aozet bep bloaz gant KLT e kenlabour gant Strollad bro Landi. Darvoudoù all e brezhoneg a 
vez kinniget ingal er vro, evel ur c‟hampionad skrabell a oa bet aozet e 2010 e Plouneour-
Menez. 

Abadennoù ha gouelioù evit an dud deuet 

Gant bro Brest ha bro Gerne eo unan eus ar broioù ma vez ar stankañ an 
abadennoù sevenadurel brezhonek. War dachenn an abadennoù hengounel e chom an 
abadennoù sevenadurel kinniget er vro. Pezhioù a vez c‟hoariet ingal gant Strollad ar Vro 
Bagan ha Strollad Kallag, a-wechoù en Egorenn ar Roudour e Sant-Martin-war-ar-Maez 
(brezhoneg a vez war programm ar greizenn-se ivez, hag abadennoù brezhonek en o 
frogrammadur). 

Meur a strollad amatour zo er vro ivez : strollad Bro Landi, strollad Gwerliskin, 
Strollad Gwineventer a ginnig pezhioù ingal. 

Dister eo plas ar yezh er sinema c‟hoazh, evel e lec‟h all. Aozañ a ra Daoulagad Breizh 
abadennoù evit an dud deuet abaoe 2007 diwar skouer an troiadoù tresadennoù-bev. E 
Montroulez e oa bet skignet ar film Enez Black Mor e 2007 asambles gant KLT. Abadennoù 
all a vez ur wech an amzer ivez : diskouezet e oa bet “o seizh posupl” sevenet gant Soazig 
Danieloù e Landivizio e 2010. 

Darvoud kevredigezhel pennañ ar vro eo Festival Tan miz Du aozet gant 
KLT abaoe 2000 : abadennoù sevenadurel brezhoneka vez savet a-hed ar miz e meur a lec‟h : 
pezhioù-c‟hoari, stalioù labour kanañ, prezegennoù, stajoù yezh. 

Ur festival all zo bet krouet, Breizhtival e anv, e 2006 e Landivizio, gant Strollad Bro 
Landi hag ar skolioù prevez. Dalc‟het e vez tri devezh-pad e miz Ebrel. Pezhioù-c‟hoari a vez 
diskouezet d‟ar vugale ha d‟an dud deuet. Oferennoù brezhoneka vez lidet ivez da vare ar 
festival. 

Ar gevredigezh Poellgor an Tarv zo staliet er vro. Kinnig a ra bep bloaz ur saloñs 
arzoù divyezhek. E 2007 he deus resevet al label Ya d‟ar brezhoneg evit al labour he deus 
graet da ziorren ar yezh e bed an arzourien hag en hec‟h obererezh. 

Buhez speredel 

Bodad “Yezh ha sevenadur Breizh” eskopti Kemper ha Leon (bet krouet e 
2001) zo e gefridi kas an ober gant ar brezhoneg war-raok e buhez Iliz an eskopti, el liderezh 
hag er c‟hatekiz. Embannet en doa un notenn anvet “Plas ar sevenadur hag ar brezhoneg en 
hon emgavioù pediñ” e 2004, ma oa kinniget meur a live evit kemer ar brezhoneg e kont el 
lidoù. Dre ma ne oa ket deuet kalz a draoù diwar an destenn-se ez eus bet anvet e 2007, 
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dileuridi lec‟hel o deus da gefridi kas ar yezh war-raok er parrezioù. (un dileuriad zo er vro, e 
Bodiliz). 

Ingal e vez oferennoù brezhoneg : dre vras ur wech ar miz e kumunioù disheñvel (e 
Landivizio, e Plouvorn, e Sizun, e Logeginer-Sant-Tegoneg da skouer). Implijet e vez ar 
brezhoneg en ilizoù eus bro Montroulez dre ar c‟hantikoù hengounel ivez.  

Gant strivoù kevredigezhioù pe kumuniezhoù damheñvel hag hiniennoù eo e vez 
kaset ar brezhoneg war-raok e metoù ar relijion alies. 3 abadenn vrezhonek sizhuniek a vez e 
programmoù skingomz rouedad RCF an departamant (RCF Rivages).  

A-hend-all, kantikoù hengounel a vez pleustret gant lazoù-kanañ e bro Montroulez 
gant laz-kanañ Mouezh bro Landi pe kanerien Sant-Karanteg c‟hoazh, izili eus ar c‟hevread 
Kanomp Breizh. 

Ur ral eo kaout tro da gaout kelennadurezh war ar relijion gristen e 
brezhoneg hiziv an deiz. Ne vez kinniget na katekiz nag aluzenerezh ebet e brezhoneg er 
vro.  

Nec‟hus eo ouzhpenn-se merzout n‟eus stummadur ebet war ar yezh e kloerdi eskopti 
Kemper ha Leon (heñveldra eo e kloerdioù all Breizh e gwirionez).  

An embann 

Unan eus an tiez hag a embann ingal e brezhoneg zo er vro : Skol-Vreizh a embann 5 
levr e brezhoneg bep bloaz, dre-vras.  

Ar mediaoù 

Er skinwel 

Kalz nebeutoc‟h a brogrammoù brezhonek zo, e-keñver ar pezh a oa e 2004, 
abalamour ma n‟eus tamm brezhoneg ebet ken war TV Breizh abaoe 2008. 

France 3 Ouest  

Holl abadennoù brezhonek France 3 Ouest a vez degemeret er vro. Stabil e oa 
chomet an amzer gouestlet d’ar brezhoneg e programmoù ar chadenn-se abaoe 
2003. Emdroet eo bet an abadennoù brezhonek kinniget d‟an dud. Kinniget e vez 1 eur 
50 a abadennoù brezhoneg bep sizhun, da lavaret eo ur c‟hardeur ouzhpenn eget e 
2003/2004. 

Ur chadenn lec‟hel nevez zo : Tébéo. Skignet e vez dre an SND10 e Penn-ar-Bed abaoe 
fin miz Du 2009. Un abadenn vrezhonek zo evit ar vugale d‟ar Sadorn da 7e30 noz 
(“Dibikouz”, 26 munutenn, produet gant Pois Chiche Film ha Dizale). Kinnig a ra un 
abadenn ur vunutenn abaoe miz Genver 2010 gant skoazell ar rannvro hag an departamant : 
“Brezhoneg bemdez». 

                                                   
10 Skinwel Niverel Douarel (TNT, Télévision Numérique Terrestre 
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 Er skingomz 

N‟eus skingomz ebet ken staliet er vro : aet eo Arvorig FM da Landerne e 2005 pa oa 
staliet e Kommanna abaoe e grouidigezh (e 1998). Ne cheñch ket e-keñver an tiriad a vez 
goloet gant an abadennoù. N‟eus nemet kornôg ar vro a c‟hall resev abadennoù Arvorig 
FM.Resev a reer abadennoù Radio Kreiz Breizh en ul lodenn eus ar vro ivez (Gevred-reter ar 
vro).  

Goloet eo bro Montroulez a-bezh gant abadennoù France Bleu Breizh Izel, anezhi 
ar radio lec‟hel selaouet ar muiañ. Kemmet eo programmoù brezhonek skignet war France 
Bleu Breizh-Izel e-keñver ar pezh a oa e 2004 : digresket eo bet eus un eurvezh an abadenn 
bemdeziek hag en he flas ez eus bet savet un abadenn bemdeziek e galleg gant tammoù 
brezhoneg enni. war-dro 13 eurvezh a brogrammoù brezhonek rik a vez kinniget bep 
sizhun e kael programmoù 2009-2010. 

E 2003/2004 e veze skignet 20 eurvezh bennak a brogrammoù brezhonek.  

Gant se e c’haller lavaret n’eo ket aet war-raok ar yezh er mediaoù dre 
vras, er vro. 

War-du ur rouedad skingomz kevredigezhel e brezhoneg 

 Evit diorren an abadennoù brezhonek e kenlabour ar skingomzoù kevredigezhel a ra abadennoù: 
krouet o deus ur rouedad eskemm abadennoù. Aet eo an div skingomz vrezhonek, Arvorig FM ha Radio 
Kerne pell en aozadur ar rouedad-se : ouzhpenn eskemmañ programmoù e lakaont o barregezhioù e boutin 
ha kenbroduiñ a reont programmoù. Mont a ra ar c‟henlabour-se en-dro gant ar gevredigezh Brudañ ha 
skignañ. Bodet eo ar pevar radio kevredigezhel lec‟hel hag a eskemm o abadennoù kenetrezo er framm-se 
bremañ. Gant ar rouedad-se e vez savet keleier bemdez abaoe 2008 : ur goprad eus pep hini eus ar 4 radio 
lec‟hel a labour asambles da sevel Keleier ar vro. Skoazellet eo ar postoù-labour-se gant ar C‟huzul-rannvro 

 

Marc’had al labour 

E-kerzh an nevezamzer 2006 hor boa savet un enklask war Ar postoù-labour hag ar 
brezhoneg. Savet e oa bet ur c‟houlennaoueg enni tri c‟hraf pennañ : 

 stad an traoù d‟ar 1añ a viz Genver 2006 (an niver a bostoù-labour a oa enno 
brezhonegerien evit implijoù hag a c‟houlenn un anaoudegezh bennak eus ar 
brezhoneg), 

 ar pezh a c‟hellfe bezañ (an niver a bostoù a vefe mat kaout brezhonegerien 
enno met zo tud divrezhonek enno), 

 ar pezh a c‟hellfe bezañ a-benn 2010. 

Bewezh ez eo an niver a bostoù-labour kevatal da implijoù leunamzer (KILA) zo bet 
goulennet ; kement-se a dalvez eo brasoc‟h c‟hoazh an niver a dud implijet, dre ma labour 
lod anezho darnamzer. 

Gant 44,4 a bostoù-labour KILA brezhonek renablet e 2006 ez eo an 8vet bro e 
Breizh. A-live gant bro Gwengamp emañ.  
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Dasparzh ar postoù-labour hervez ar rumm micher d’ar 1añ a viz Genver 2006 

 

N’eo ket gwall ziorroet ar postoù-labour er gennadoù er-maez eus ar c’helenn c’hoazh : 
kreñvoc’h eo pouez ar c’helenn er vro (83% eus an holl bostoù) eget e Breizh ( 73,4%). 

Er-maez eus ar c‟helenn divyezhek, diorroet kalz etre 2004 ha 2009, n‟eo ket emdroet 
kalz an niver a bostoù zo ezhomm da gaout brezhonegerien warno. Klotañ a ra gant an 
nebeut-tre a frammoù brezhonek (magouri ebet, media ebet, kreizenn dudi ebet) zo er vro 
er-maez eus KLT. Kresk zo e-keñver 2006 a-drugarez da gresk bras ar c‟helenn divyezhek. 
Gallout a reer brasjediñ zo e-tro 60 post-labour (KILA) er vro e 2010. 

An armerzh 

E 2009 e oa bodet 635 a oberourien gevredigezhel hag armerzhel (hiniennoù ha 
frammoù nann-publik anezho). Kinnig a ra an Ofis d‟ar sinerien kas oberoù resis da benn. 
Evel-se, abaoe 2007 e c‟hall ar sinerien brevez mont war-zu ul label e-giz ma vez graet gant 
ar strollegezhioù foran abaoe 2004.  
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Dasparzh sinerien Ya d‟ar brezhoneg dre gumun– Miz Kerzu 2009 

 

29 siner a oa e miz Genver 2010 (27 a oa e 2004 c‟hoazh), ar 6 vet bro e Breizh. N‟eus 
ket kalz a sinerien er vro (ha n‟eo ket aet war-raok e-keñver 5 bloaz zo) e-keñver ar pezh zo e 
bro Gerne (169) da skouer pe e bro Kornôg Kreiz Breizh (75). 

Klozadur  

implij ar brezhoneg er gevredigezh keodedel 

Traoù zo aet war raok e-keñver an diagnostik kentañ : muioc‟h a abadennoù a vez 
kinniget hiziv an deiz gant KLT pe gant Strollad bro Landi eget e 2004. 

Kregiñ a reer da ginnig obererezhioù er-maez eus ar skol d‟ar vugale : aozet e oa bet 
kreizenn vakañsoù kentañ ar vro e 2007. Mankout a ra ur greizenn dudi (d‟ar Merc‟her da 
skouer).  

Stank eo ar vuhez sevenadurel brezhonek a-drugarez d‟ar bed kevredigezhel : daou 
festival zo, pezhioù a vez c‟hoariet ingal gant strolladoù c‟hoariva micherel ha meur a strollad 
amatour. Lusket eo ar vuhez sevenadurel gant KLT, e Montroulez hag en diavaez. Kempouez eo ar 
c‟hinnig war an dachenn-se a-drugarez da GLT ha d‟ar c‟hevredigezhioù all oberiant er vro (Strollad 
bro Landi pe Brezhoneg war-raok e Kastell-Paol da skouer). 
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Klozadur 
 

 Aet eo ar vro kalz war-raok war dachenn ar c’helenn divyezhek. 
Un tamm dale zo ganti er vuhez foran hag er vuhez keodedel. 

 

Dibarderioù bro Montroulez  

E-touez ar broioù ma komzer ar muiañ ar yezh emañ ar vro. War-dro 12% eus 
poblañs ar vro a ouife brezhoneg e 2009 (15 000 yezher well-wazh). 

Ul lamm war-raok he deus graet ar vro war dachenn ar c‟helenn divyezhek e-
keñver 2004. Kalz a zale a oa ganti 10 vloaz zo c‟hoazh (dindan keidenn an departamant e oa) ha 
bremañ en em gav en eil plas broioù Breizh. Bez' ez eo ar vro zo aet ar muiañ war-raok abaoe 
2004. An hini nemeti zo deuet a-benn da dizhout ar palioù lakaet e 2003. Met ezhomm zo da 
zigeriñ ar c‟helenn divyezhek en eil derez publik hag el lise ha da genderc‟hel da zigeriñ skolioù 
nevez er c‟hêrioù pennañ hag en takadoù dibourvez, evel er reter. 

Evel e 2004 e chom ar vro gentañ evit pouez an tañva er skolioù publik : 20% eus 
skolidi bublik ar c‟hentañ derez. Digresk bras zo bet daoust da se hag echuet trumm eo er prevez 
e 2007. Aet eo war-raok ar c‟helenn d‟an oadourien etre 2004 ha 2009, daoust ma n‟emañ ket 
c‟hoazh diouzh live ar startijenn zo gant ar c‟helenn divyezhek. 

Tennañ a ra ar vro splet eus al labour kaset da benn gant KLT evit luskañ ar vuhez 
sevenadurel. Stank-mat eo ar vuhez sevenadurel brezhonek ha kempouez ar c‟hinnig. Aet eo 
war-raok e-keñver 2004 war an dachenn-se ivez. 

Daoust da se er vro dre-vras eo e vez dale gant ar strollegezhioù publik evit sammañ 
ar yezh. N‟eus ket servijoù e brezhoneg (kreizenn dudi ebet, magouri ket). 
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Derc’hel soñj... 

 

Sifroù pennañ 

 War-dro 12% eus poblañs ar vro a ouife brezhoneg e 2009 (war-dro 15 000 
yezher).  

 Tost da 5 000 yezher a vije aet d‟an Anaon etre 1999 ha 2009. 

 3 250 den a zesk brezhoneg gant unan eus an doareoù deskiñ, e 2009/2010 : an 
trede bro goude bro Brest ha bro Gerne. 

 4 skol nevez digoret abaoe 2004 er c‟hentañ derez ha 2 en eil derez. 

 Gant 929 skoliad e distro-skol 2009 emañ ar vro er 6vet plas : pevarc‟hementet 
eo bet an niver a skolidi divyezhek en ur ober 10 vloaz.  

 Ar vro nemeti zo war an hent da vont dreist d’ar palioù lakaet evit ar 
c‟helenn divyezhek.  

 An eil bro eo (gant bro Pondi ha goude bro Treger-ha-Goueloù) e-keñver pouez ar 
c‟helenn divyezhek er c‟hentañ derez gant 6,6 %. 

 Montroulez Kumuniezh (3%) dindan keidenn an departamant (5,4%) evit feur ar 
skolidi divyezhek 

 20% eus ar skolidi bublik a c‟hall kaout un tañva er c‟hentañ derez. 

 N‟eus tañva ebet ken er c’hentañ derez prevez er vro (hag e departamant 
Penn-ar-Bed) abaoe 2007, da lavaret 800 skoliad nebeutoc‟h er vro. 

 Tost 500 skoliad a heuilh kentelioù en eil derez e 2009/2010. 

 275 den deuet zo enskrivet er c‟hentelioù noz e distro-skol 2009. 

 Ouzhpenn un 1/3 eus ar boblañs zo o chom en ur gumun bet sinet Ya d‟ar brezhoneg 
ganti. 

 8 kumun o deus sinet Ya d‟ar brezhoneg ha 3 anezho o deus bet ul label (Gwimaeg 
live 2, Sant-Martin-war-ar-Maez live 1 ha Plourin-Montroulez live 1). 

 44,3 a bostoù-labour KILA brezhonek renablet e 2006, war-dro 60 e 2010. 
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Ar brezhoneg en deskadurezh 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

 Kresk gwellañ ar 
broioù (a-us d‟ar pal evit 
ar mare)  

 Bro gentañ evit pouez 
an tañva er c‟hentañ 
derez publik : 20% eus ar 
skolidi. 

 Kresk gant ar 
c‟hentelioù noz etre 2004 
ha 2009. 

 Digempouez etre 
kornôg ha reter ar vro. 

 Bihan eo ar c‟hresk e 
Montroulez 

 Ne gendalc’h ket ar 
c’helenn divyezhek en 
eil derez publik. 

 Ne gendalc‟h ket ar 
c‟helenn divyezhek el 
lise. 

 Digresk en tañva 
publik : tiez-kêr zo o deus 
divizet chom hep 
kenarc‟hantaouiñ  

 Echu gant an tañva er 
skolioù prevez abaoe 
2007. 

 Digresk amzer skol ar 
sizhun gant 2 eurvezh 
nebeutoc‟h er c‟hentañ 
derez (s.o. skoazell 
hiniennel). 

n‟e  

 Kreñvaat ar c‟helenn e 
Montroulez Kumuniezh : 
krouiñ lec‟hioù divyezhek 
e Plouigno ha Sant-
Martin-war-ar-Maez ha 
klokaat ar c‟hinnig e 
Montroulez gant ul lec‟h 
prevez. 

 Krouiñ ur skol Diwan 
er vro (Landivizio) hag 
adlañsañ ar c‟hresk e skol 
Diwan Montroulez. 

 Digeriñ an hentenn 
divyezhek publik en eil 
derez 

 Diorren rouedad ar 
c‟hentelioù noz e reter ar 
vro da gentañ 

 Digeriñ kentelioù evit 
an deraouidi er vro hag e 
kêr Montroulez da 
skouer 

 

Ar brezhoneg er vuhez foran 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

s 

 Bezant mat eo ar 
brezhoneg war bord 
an hentoù-
departamant 

 Liesseurtoc‟h ha 
kreñvoc‟h eo 
politikerezh yezh 
Penn-ar-Bed eget 
hini an 
departamantoù all 

 Estreget war ar 
panelloù, ne vez ket 
gwelet kalz a vrezhoneg 
(er c‟hehentiñ, en 
degouezhioù ofisiel, en 
teulioù melestradurel, en 
degemer,...). 

 N‟eo ket sammet kalz 
ar yezh gant ar frammoù 
etrekumunel c‟hoazh. 

 N‟eo ket kêr 
Montroulez, pol pennañ 
ar vro, ul lusker evit ar 
vro 

 N‟eus ket brezhoneg 
war an hentoù broadel 

 

 Lakaat ar frammoù 
etrekumunel da sammañ 
ar yezh (dre ar raktresoù 
a gaver e stagadenn ar 
gevrat Rannvro-bro da 
skouer) 

 En em harpañ war lañs 
ar yezh er c‟helenn evit 
sevel politikerezhioù 
yezh en tiez-kêr 
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Ar brezhoneg er vuhez keodedel 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

Stank eo an abadennoù 
sevenadurel a-drugarez 
da KLT, kevredigezh 
kenurzhiañ er vro 

Festivalioù evit luskañ ar 
vuhez sevenadurel : Tan 
miz Du, Breizhtival 

 Meur a strollad 
c‟hoariva 

 Kreizennoù vakañsoù 
abaoe 2007 

 Magouri ebet  

 Mankout a ra ur 
greizenn dudi sizhuniek. 

 

 Ezhomm muioc‟h a 
skoazell gant ar 
strollegezhioù evit sevel 
raktresoù 

 

 Krouiñ ur vagouri 
gentañ e kêr 
Montroulez. 

 Diorren implij ar 
brezhoneg en 
aveadurioù ha 
monumantoù foran 
(Kastell an Tarv, Abati ar 
Releg, Kastell Keryann) ha 
degemer e brezhoneg. 

  Digeriñ un ti ar vro, 
ur greizenn evit bodañ an 
obererezhioù kinniget 
gant ar bed kevredigezhel 
(kentelioù, stajoù, stalioù-
labour, prezegennoù hag 
all) ha diorren ar c‟hinnig. 

 

Stagadennoù 
 

Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live –  
Distro-skol 2009  
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Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre hentad –Distro-skol 2009  

 
Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live e 2009/2010 

 

Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre vloavezh er c’hentañ derez  

 
Sifroù an tañva er skolioù publik  

2004 2005 2006 2007 2008 2009

K.K. Bae ar C'hernig 86             175            156            119            117            136           

K.K. Bro Landivizio 50             99             182            91              286           318           

K.K. Bro Leon 263           312           247            241           184            143           

K.T.K Montroulez 1 246        1 383        1 295        1 418        1 305        904           

Bro Montroulez 1 645       1 969       1 880       1 869       1 892       1 501        
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Sifroù ar c’helenn brezhoneg en eil derez (publik ha prevez) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kommanna 23            29           29            28           24           19            

Gwerleskin 116          114          87            106         101          92            

Kastell-Paol 12            4             13            11            14           -           

Kleder 25            31            27            32           57           15            

Landivizio 128          113          115          122          91            94           

Lanmeur 32            27           24           35           26           23            

Montroulez 161          128          207         98           97           89            

Ploueskad 31            36           32            30           37           86            

Plouneour-Menez 44           59           66            79           66           67            

Sant-Tegoneg 16            13            16            12            11            8              

Bro Montroulez 588        554        616        553        524        493         
Sifroù ar c’hentelioù noz dre gumun ha dre live e 2009/2010 

Live 1 Live 2 Live 3 Live 4 Live 5 Hollad

Montroulez 12          7            37          56           

Landivizio 15          13          10          23          61           

Kastell-Paol 10          7            5            7            21          50           

Plouneour-Menez 8            12          9            29           

Rosko 6            9            8            23           

Sant-Seo 15          15           

Sant-Martin-war-ar-Maez 10          4           14           

Sizun 7            7            14           

Gwinevez 7            6            13           

Bodiliz 1            1             

Bro Montroulez 56         62         34         36         88        276         
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