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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 evit 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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Plegenn bro Pondi  
 

Kinnig bro Pondi - 2011 
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Kinnig an etrekumunelezh – 2010 

 

 

 

 

Sifroù pennañ  

Niver a gumunioù 69 45 
Poblañs hollek e 2008  84 188 

Emdroadur bloaziek etre 1999 ha 2008  +1% 
Gorread  1 377 km2 

Stankted ar boblañs  61 ann./km² 
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Poblañs ar c’humunioù e 2008 
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Dibarderioù bro Pondi 

Diouzh renkadur an EBSSA emañ bro Pondi e-touez ar broioù greantel diwar ar 
maez, evel bro Kornôg Kreiz-Breizh pe bro Redon hag ar Gwilen da skouer. Bihan eo 
poblañs kumunioù ar vro. 40% anezho a zo dindan 1 000 annezad hag an holl a zo dindan 
5 000 annezad, war bouez Pondi ha Baod. Distank eo ar boblañs : gant 61 annezad dre 
km2 emañ kalz dindan keidenn Breizh (128). N’eus nemet 1 gumun gant ur boblañs en tu 
all da 10 000 annezad, Pondi, pol servij pennañ an tiriad. Bihanoc’h eo levezon Pondi e su 
ar vro gant an 2 eil pol eus Baod ha Logunec’h. 

Kresket eo ar boblañs en 10 vloaz diwezhañ, diouzh keidenn Breizh (1%). 

Hervez brasjedadennoù an imbourc’herezh bet savet gant an EBSSA e vefe 
bihanoc’h kresk poblañs ar vro (7%) eget kresk keitat Rannvro Breizh (18% a-benn 2030).  

Brezhonegerien bro Pondi 

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 Pondi 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 7 500 brezhoneger o chom er vro e 1999, da 
lavaret eo war-dro 10% 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 6 500 brezhoneger e bro 
Pondi e 2010, da lavaret eo war-dro 8% eus ar boblañs (pa savfe feur Breizh da 4,7% dre-
vras), da lavaret eo evel e bro an Alre, ha bro an Oriant tamm pe damm, uheloc’h eget e bro 
Kêr-Wened.. 

An ezhomm roadennoù  

Studiet e oa 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.  

Pouezus eo kaout 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. N’eus nemet o sevel niveradeg ar yezherien dre gumun e c’hallimp kaout seurt 
roadennoù.  
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An deskadurezh 
Ar c’helenn brezhoneg – distro-skol 2003 
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Mod pe vod e c'haller deskiñ ar yezh e 10 c’humun eus ar vro (diwar 45). Ar feur-mañ a 20% zo 
par da hini bro Gwengamp met izeloc’h eo eget hini bro an Alre (40% eus ar c’humunioù zo gant 
ur c’hinnig). 

Ar memes niver a gumunioù zo gant ur c’hinnig e 2010 e-keñver an diagnostik kentañ 
met cheñchet eo ar c’hinnig : e muioc’h a gumunioù ez eus eus ar c’helenn divyezhek (4 
c’humun ouzhpenn e-keñver 2003) pa’z eo aet an tañva war-gil. N’eo ket aet war-raok ar 
c’hinnig war dachenn ar c’helenn d’an oadourien. 

En darn vrasañ eus ar c’humunioù ma‘z eus ur skol (34 diwar 43) n'hall ket 
ar vugale deskiñ brezhoneg e mod ebet.  

E 2010/2011, 694 skoliad2 (eus ar skol-vamm d’al lise) o doa un darempred bennak 
gant ar yezh. Mont a raent d’ober 4% eus niver hollek ar skolidi (3,8% e 2003/2004). Ur sifr 
tost da hini bro an Alre eo (4,3%) un tamm uheloc’h eget hini bro an Oriant (2,5%), met 
izeloc’h eget bro Gwengamp (6,1%) ha kalz izeloc’h eget bro Montroulez (13%) ma vez 
kinniget un tañva en 20% eus ar skolioù publik kentañ derez. 

Estregeto, 57 den deuet a zeske ar yezh (82 e 2003). 

En holl, e oa war-dro 750 deskad e 2010/2011 (770 e 2004). E-touez an 10 bro gant 
un digresk en niver a zeskidi emañ bro Pondi : fin an tañva en 3 c’humun ma oa ur c’hinnig 
hag an digresk bras er c’hentelioù danvez-dibab en eil derez zo kaoz. 

Evel-just, kelenn da 750 den ne dalvez ket e vo kement a yezherien ampart e dibenn 
ar bloavezh skol. Met diwar munudoù ar sifroù a vo kinniget pelloc’h e c’haller ober 
brasjedadennoù war an niver a vrezhonegerien ouzhpenn a vefe stummet bep bloaz er vro. 
War-dro 15 skolajiad en em gav e 3de klas al lec’hioù divyezhek, 3 lisead zo e klas termen er 
c’hentelioù Yezh Vev, un 12 den bennak ouzhpenn a dizh liveoù uhelañ ar c’hentelioù noz. 
Setu, war-dro 30 brezhoneger bennak a vez stummet well-wazh er vro moarvat tra 
ma varv 120 yezher bennak enni bep bloaz. Gant ar geñveriadenn-se e savfe feur adneveziñ 
brezhonegerien ar vro tro-dro da 1 evit 4, da lavaret eo e stummer 1 brezhoneger nevez pa ya 
4 d’an Anaon. A-live gant bro Kêr-Wened emañ ar vro (met aet eo ar vro-se kalz war-raok pa 
oa he feur da 1/8 e 2003). Gwelloc’h eo feur bro Pondi eget hini bro an Alre avat, a-drugarez 
d’al lañs zo bet er c’helenn divyezhek betek 2006. Gant an hentadoù divyezhek e vez 
stummet ar muiañ a vrezhonegerien er vro. 

Feur neveziñ ar vrezhonegerien e bro Pondi 
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2 654 en hentadoù divyezhek ha 40 skoliad gant kentelioù yezh en eil derez. 
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Ne stummer ket kalz muioc’h a yezherien e 2010 eget 6 vloaz zo, abalamour m’eo 
bresk ar c’helenn divyezhek en eil derez (ne c’haller ket sellet ouzh skolidi ar c’hentañ derez 
evel yezherien nevez stummet c’hoazh). A bouez eo kreñvaat an hentad en eil derez evit 
peurstummañ an danvez yezherien zo er c’hentañ derez divyezhek, dreist-holl pa’z eo bresk 
ar c’helenn d’an oadourien er vro. 
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Ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez – Distro-skol 2003 
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Aet eo ar c’hinnig divyezhek war-raok dre an hentad katolik. Digoret ez eus bet 4 
hentad er skolioù prevez er 6 vloaz diwezhañ pa n’eus bet digoret hini ebet er publik abaoe 
hini Baod e 1998 (n’eus bet hini ebet gant Diwan kennebeut abaoe 2001). 

Kempouez a-walc’h eo ar c’hinnig war an tiriad (en holl gumuniezhioù-kumunioù ez 
eus ur c’hinnig ha pourvezet eo ar 5 kumun pobletañ gant un hentad da nebeutañ). Er reter e 
chom kumunioù poblet a-walc’h met hep kinnig : Sant-Yann-Brevele (4e kumun e-keñver 
ar boblañs skol, tost da 1 000 skoliad) ha Roc’han (5vet kumun gant 750 skoliad).  
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Ar c’helenn divyezhek en eil derez – Distro-skol 2003 
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N’eus ket bet kalz a cheñchamantoù en eil derez etre an 2 ziagnostik, nemet eo bet 
astennet ar c’hinnig er c’helenn katolik gant 1 digoradur e skolaj Logunec’h e 2004. Aet eo 
war-gil an hentad publik en eil derez gant serradur an hentad publik e lise Pondi abaoe 
distro-skol 2007. 

Distro-skol 2010 
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An niver a skolidi divyezhek hag en deskadurezh dre-vras eus ar skol-vamm betek al lise 

 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

0

250

500

750

1000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sifroù 
kelenn 
divyezhek

Sifroù ar 
c'helenn 

hollek

 

 

 

Ouzhpenn daougementet eo bet an niver a skolidi divyezhek en 10 vloaz3 diwezhañ 
(+114%). Un tammig brasoc’h eo eget kresk keitat Breizh (+106%). 

Ur c’hresk bras betek 2006 zo bet (+ 108% pa oa + 70% e Breizh), met krog eo da 
c’horrekaat goude (+ 3% etre 2006 ha 2010 pa oa + 22% e Breizh), betek digreskiñ en distro-
skol diwezhañ (padal an niver hollek a skolidi a gendalc’h da greskiñ : +10% en 10 vloaz 
diwezhañ pa vez ur c’hresk keitat a 2,1% e Breizh dre vras)  

                                                   
3 654 skoliad divyezhek e distro-skol 2010 pa oa 305 e distro-skol 2000 (s.o ar stagadennoù pajenn 49)  
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An niver hollek a skolidi divyezhek (kentañ hag eil derez) 
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Unan eus ar broioù m’eo kresket ar muiañ an niver a skolidi divyezhek etre 
2003 ha 2006 eo bro Pondi; met emañ o koll lañs tamm-ha-tamm. 

Emdroadur an niver a skolidi divyezhek el lec’hioù krouet a-raok pe goude 2003 
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Al lec’hioù bet digoret a-raok 2003 o deus dispaket an danvez a oa enno hag ezhomm 
zo e meur a lec’h adreiñ startijenn dezho. Al lec’hioù digoret abaoe an diagnostik diwezhañ 
zo kresket ingal avat : d’ar vro da genderc’hel da greskiñ ez eus ezhomm da zigeriñ hentadoù 
nevez evit tizhout tud nevez. 
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An niver a skolidi divyezhek er c’hentañ derez dre hentad 
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Douget eo splann ar c’hresk gant an hentad katolik. N’eo ket kresket an 
hentad publik en ur ober 7 vloaz (ne gresk ket e lec’hiad kentañ derez Pondi, kreskiñ a ra e 
Baod hag un digresk zo en eil derez publik). Un tamm kresk zo bet gant Diwan a-drugarez da 
skol Diwan Pondi (+36 skoliad, +65% etre 2003 ha 2010) met mankout a ra lec’hioù nevez 
gant un hentad dre soubidigezh evit kreskiñ fraezh. 

 

Dasparzh ar skolidi divyezhek dre hentad  
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Er c’helenn katolik emañ an darn vrasañ eus ar skolidi divyezhek4. Aet eo e 
bouez war greskiñ e-keñver 2003. War-gil eo aet an hentad publik, an hini nemetañ chomet 
hep kresk ebet abaoe an diagnostik kentañ. 

 

Emdroadur an niver a skolidi divyezhek hervez al live er vro 
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Gwelloc’h eo ar c’hresk er skol-gentañ (+60%) eget er skol-vamm (+21% ; e Breizh 
emañ ar c’hresk gant +38% er skolioù-mamm). Nec’hus eo evit diorren an hentad rak 
talvezout a ra e vo bihanoc’h ar c’hresk er bloavezhioù a zeu, dreist-holl pa weler un digresk 
uhelik er skolioù-mamm e distro-skol 2010 e-keñver 2009 (-9%) ha -13% en hentad katolik.  

Ne gresk ket en eil derez abaoe 2006 abalamour d’an eil derez publik a zo war zigresk 
: serret eo bet an hentad el lise en distro-skol 2007 ha war zigresk ez a e skolaj Pondi. Maget 
eo gant 2 skol hepken pa’z eus 4 skol evit magañ skolaj prevez Pondi ha 4 evit skolaj prevez 
Logunec’h. 

Dregantad a skolidi divyezhek er c’hentañ derez 

                                                   
4 51% eus ar skolidi dre vras a zo gant ar c’helenn prevez er vro, ur sifr uheloc’h eget e Breizh (39 %) hag er Mor-Bihan 
(49%) 
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3de bro Breizh eo evit an dregantad a skolidi divyezhek er c’hentañ derez (10 vloaz zo e 
oa er 7 vet plas hepken). 

Dale a oa gant ar vro 10 vloaz zo pa oa un tamm dindan keidenn an departamant. 
Kreñv eo bet ar c’hresk betek 2007 met abaoe e tap dilañs war ar broioù a oa gant ar memes 
lusk (Treger-Goueloù, Kornôg Kreiz-Breizh).  

Dre frammoù etrekumunel 

An niver a skolidi divyezhek dre frammoù etrekumunel – distro-skol 2010 
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Pondi Kumuniezh a chom ar framm etrekumunel ma kaver ar muiañ a skolidi 
divyezhek. Met ne gresk ket ken abaoe 2005 er c’hontrol da gumuniezh-Kumunioù bro 
Logunec’h m’eo bet tric’hementet an niver a skolidi divyezhek er memes prantad. . 

 

Feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez dre framm etrekumunel – Distro-skol 2009 
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Diforc’hioù bras a zo etre an DPKE e bro Pondi. Tremen a raer eus dregantadoù 
uhel (KK bro Logunec’h zo gant an eil dregantad uhelañ er Mor-Bihan) da re vihan a-
walc’h (hini Sant-Yann-Brevele Kumuniezh a zo maget gant un hentad hepken). 

 

Kresket kalz eo pouez ar c’helenn divyezhek e K.K.bro Logunec’h en ur ober 7 vloaz 
nemetken : deuet eo da vezañ an eil brasañ er Mor-Bihan (goude hini Josilin) hag uheloc’h 
eo eget hini K.K.bro Landerne-Daoulaz (7%) pe K.K. bro Douarnenez (6,9%). 

 

N’eo ket ken bras pouez ar c’helenn divyezhek e Pondi Kumuniezh avat : bihanoc’h eo 
eget hini K.K bro an Alre (7,6%).  
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Emdroadur feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez dre framm etrekumunel 
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Kresket mat eo bet an dregantad e K.K.bro Baod etre 2004 ha 2008 met abaoe, evel 
ar peurrest eus ar vro eo stabilaet (kumunioù evel Pluniav a c’hellfe reiñ un adlañs er 
gumuniezh-kumunioù ma vefe digoret un hentad eno). 

Aet eo kalz war-gil e Mourieg (n’eo stag ouzh framm etrekumunel ebet) abaoe 2003 
ma oa tost hanter skolidi ar gumun en hentad divyezhek, rannet eo bet dre 3 pouez ar 
c’helenn divyezhek er gumun abaoe an diagnostik kentañ. 
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Dre gumun 

An niver a skolidi divyezhek – Distro-skol 2010 
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Pol pennañ ar c’helenn divyezhek a chom Pondi, an 18vet kumun ma kaver ar muiañ a 
skolidi divyezhek e Breizh, hag ar 5vet er Mor-Bihan (goude Teiz pe Langedig en em gav 
avat).  

 

Logunec’h5 zo deuet da vezañ 25vet kumun Breizh gant 138 skoliad divyezhek (hag ar 7 
vet hini evit ar prevez). Aet eo kalz war-raok pa ne oa kinnig ebet a-raok 2003. 

                                                   
5 Trede kumun bobletañ ar vro (4034 annezad), goude Pondi (13693) ha Baod (5706) diouzh poblañs lezennel 2008. 
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An niver hollek a skolidi divyezhek er c’humunioù 
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N’eus ket kalz muioc’h a skolidi divyezhek ouzhpenn e Pondi e 2010 eget e 2003 (+11 
skoliad), ha ne ra nemet digreskiñ abaoe distro-skol 2007.  

E Pondi e stader un digresk er c’hentañ derez prevez (-25% etre 2004 ha 2009) hag 
en eil derez publik (20 skoliad e 2004, 8 e 2010). Ur c’hresk mat zo gant skol Diwan Pondi : 
ouzhpenn daougementet eo bet an niver a skolidi etre 2003 ha 2010 (eus 25 skoliad e 2003 
da 60 skoliad e 2010). 

Er c’hontrol emañ krommenn Logunec’h war gresk atav, ha pa ne vefe nemet 1 hentad 
eno (hini ar skolioù katolik). 
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 Diorren 

 

Skolidi kentañ derez - distro-skol 2009 

 

 

 

Gwriziennet mat eo ar c’helenn divyezhek er c’humunioù ma vez ur c’hinnig enno : en 
tu all da 10% eus ar boblañs skol e talvez (war-bouez e Noal-Pondi nevez staliet c’hoazh pa 
oa bet digoret e 2009).  

Ar 5 kumun pobletañ zo gant un hentad divyezhek met danvez zo da ziorren el 
lec’hioù-se, evel e Logunec’h, Mourieg pe Noal-Pondi ma n’eus ket ul lec’h publik c’hoazh da 
skouer. Chom a ra 3 c’humun hep kinnig ebet evit poent daoust m’eo brazik o foblañs skol er 
c’hentañ derez (en tu all da 300 skoliad) : Pluniav, Sant-Yann-Brevele ha Pluveleg. 
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Emdroadurioù keñveriet an niver gwir a skolidi divyezhek hag an niver lakaet da bal  
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Diouzh ar palioù bet lakaet er vro e oa emdroadur ar c’helenn divyezhek betek 2006 
pa’z eo krog da stabilaat ha da gilañ goude. Un dilañs -25% e-keñver ar palioù zo bremañ, 
brasoc’h eo eget e bro an Alre da skouer (-17%). 

Evit tizhout ar pal a 1500 skoliad divyezhek a-benn 2015 e ranker adskoulmañ gant ur 
c’hresk bloaziek par da geidenn ar vro etre 2000 ha 2006 (+13%).  
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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 evit kizidikaat ar skolidi. 

N’eus post kelenner-bale ebet ken gant Ensellerezh akademiezh ar Mor-Bihan : echu 
eo an tañva kinniget e skolioù publik6 gwalarn ar vro abaoe distro-skol 2009. Kinniget e veze 
un tañva e 5 kumun eus ar vro. 200 skoliad bennak o doa un tañva evel-se. 

E Penn-ar-Bed n’eo ket heñvel ar mod ma vez kinniget an tañva : douget eo gant ar 
strollegezhioù foran (ar C’huzul-departamant, ar c’humunioù ma vez kinniget an tañva ha 
Kuzul-rannvro Breizh) evit kas etre 1 ha 3 eurvezh bep sizhun. Merzet e vez du-hont n’eus 
ket kevezerezh etre ar stignad-se hag ar c’hinnig divyezhek, respont a reont da ezhommoù 
disheñvel. Seul liesseurtoc’h ha stankoc’h e vez ar c’hinnig, seul vui a startijenn a vez gant ar 
brezhoneg er skol. 

 Ar c’helenn brezhoneg en eil derez 

Kentelioù brezhoneg a vez kinniget en eil derez. 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.  

                                                   
6 Er-maez eus ar c’helenn divyezhek n’eus ket e deskadurezh katolik ar Mor-Bihan eus kentelioù brezhoneg nag er 
c’hentañ derez, nag en eil derez. 
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Ar c’helenn brezhoneg en eil derez – distro-skol 2010 
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Skolioù eil derez zo e 5 kumun : e 2 anezho ez eus kentelioù brezhoneg, e Pondi hag e Baod. Aet eo 
an traoù war-gil pa veze kinniget un tañva d’ar brezhoneg e skolaj Logunec’h betek distro-skol 
2010. N’eus kinnig ebet ken el liseoù pa’z eo bet serret ar c’hentelioù e Lise Loth Pondi e distro-skol 
2010. N’eus kinnig ebet e skolioù eil derez an deskadurezh prevez (enno un hanter eus 
krennarded ar vro).  

 

40 skoliad a heuilh kentelioù en eil derez e 2010/2011 pa oant 186 e 2004, rannet 
eo bet tost dre 5 an niver a skolidi en eil derez. Kalz brasoc’h eo an digresk eget e Breizh 
dre vras (-5% etre 2004 ha 2010). Digresk brasañ an Akademiezh eo (gant bro Treger-
ha-Goueloù). Tost a-live gant bro Redon emañ. 
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Emdroadur ar c’helenn brezhoneg en eil derez  
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Diskennet eo trumm an niver a skolidi en eil derez abaoe m’eo echu gant ar 
c’hentelioù kinniget d’an holl 6idi e skolaj Rolland e distro-skol 2009. En 10vet renk emañ ar 
vro evit an niver a skolidi er c’hentelioù en eil derez (en 8vet e oa e 2004). 6 gwech muioc’h a 
skolidi a heuilh kentelioù en eil derez e bro Gwengamp da skouer. 

Danvez zo da ziorren ar c’hentelioù brezhoneg en eil derez e bro Pondi. An tañva a 
c’hellfe bezañ ledanaet en-dro da skouer (evel er skolaj Paul Eluard e Mur ma vez roet un 
tañva d’ar brezhoneg d’an holl skolidi e 6vet hag e 5vet).  

Emdroadur an dregantad ar skolajidi bublik er c’hentelioù danvez dibab 
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Ar 4re bro e oa bro Pondi e 2004 evit an dregantad a skolajidi bublik er c’hentelioù 
danvez dibab goude bro Kornôg Kreiz-Breizh, bro Montroulez ha bro Gwengamp. Deuet eo 
da vezañ an 8 vet hiziv an deiz, dindan keidenn Breizh ha goude bro an Alre (3,3%). 
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Ar c’helenn d’an oadourien 
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En ur stad diaes-tre emañ ar c’helenn d’an dud deuet er vro. Aet e oa ar c’hinnig war-
gil etre 2006 ha 2009 pa oa bet serret kentelioù e Baod, Mêlrant ha Begnen, ne chome 

Dasparzh an niver a skolidi er c’hentelioù noz – bloavezh skol 2004/2005 

 

DDBloavezh-skol 2010/2011 
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nemet 2 gumun enno kentelioù brezhoneg d’an oadourien e 2009 : Pondi ha Mourieg. War 
wellaat un tamm eo aet an traoù e distro-skol 2010. Digoret ez eus bet kentelioù e Klegereg 
diwar c’houlenn an ti-kêr bet sinet Ya d’ar brezhoneg gantañ hag e Baod int bet addigoret 
gant Kuzul skoazell skol Diwan Baod, diwar c’houlenn ar gerent. 

N’eus kinnig ebet en eil lec’h brasañ ar c’helenn divyezhek (Logunec’h).  

N’eus ket er vro ur framm hag a genurzh ar c’helenn d’an dud deuet evel ma’z eus e 
bro an Alre da skouer gant Kerlenn Sten Kidna (3 gwech muioc’h a zeskidi eget e bro Pondi). 
Mankout a ra ur c’hinnig evit al liveoù uheloc’h ivez evit peurstummañ an dud. 

Emdroadur an niver a dud deuet enskrivet er c’hentelioù noz  
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Rannet eo bet dre 2 an niver a skolidi enskrivet er c’hentelioù noz. Un digresk zo en 
holl liveoù. Unan eus ar broioù ma vez an nebeutañ a zeraouidi eo : a-live emañ 
gant bro Breselien da skouer. 

Un tammig gwelloc’h eo bet distro-skol 2010, gant ur c’hresk en niver a zeskidi e 
Pondi : 30 deskard zo, evel e Dinan, ar pezh a chom kalz dindan sifroù an Alre da 
skouer.  

Kalz izeloc’h eo renk Pondi e-keñver an niver a oadourien a zesk brezhoneg (28 vet 
kumun e Breizh) eget evit an niver a skolidi divyezhek (18 vet). 

Stajoù a vez aozet er vro gant Gevred (e Baod pe e Bieuzhi) : e-tro 60 den a heuilh 
stajoù ar gevredigezh bep bloaz. Met n’eus ket aozet stajoù evit an deraouidi evit klokaat an 
deskiñ. 
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Klozadur war an deskadurezh 

E 2004 e oa bro Pondi e-touez ar broioù startijenn ganto war dachenn ar c’helenn 
divyezhek. Ma chom bro Pondi an 3de evit pouez ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez, he deus 
kollet he lañs. Lec’hioù war gresk zo atav (Logunec’h) met e kêr Pondi eo chomet sac’het an traoù : 
digresk zo bet er c’hentañ derez katolik hag en eil derez publik zoken. N’eus ket bet digoret lec’hioù 
nevez gant an hentad publik abaoe 13 vloaz er vro pa’z eus bet krouet 7 lec’h gant an hentad katolik 
en 10 vloaz diwezhañ ha 4 anezho abaoe an diagnostik kentañ. Kudennoù frammañ zo en eil derez 
ivez : digoret ez eus bet un hentad e skolaj prevez Logunec’h, met serret eo bet an hentad e lise 
publik Pondi. 

Aet eo kalz war-gil en doareoù all da zeskiñ ar yezh er skol : echu eo gant an tañva 
kinniget er skolioù publik ha diskennet eo kalz ar c’hinnig kentelioù danvez dibab en eil derez 
publik. Ar vro he deus kilet ar muiañ e Breizh-Izel eo. N’eo ket aet ar c’helenn d’an oadourien war-
raok dre ma vank ur framm a-vicher. 

En holl, emañ ar vro en arvar da vezañ kreizennet he modoù da zeskiñ war ar 1añ derez 
divyezhek hepken, ar pezh n’eo ket a-walc’h evit peurstummañ yezherien. 
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Ar vuhez foran 
 

Oberourien ar politikerezh yezh er vro  

E dalc’h meur a strollegezh emañ ar barregezhioù evit kas ur politikerezh yezh da benn 
war takad bro Pondi. Ledan eo o barregezhioù lec’hel (Rannvro, Departamant, kumunioù) a-
drugarez da bennaenn ar frankiz d’en em verañ evit ar strollegezhioù tiriadel. 

Da gentañ penn, ar Stad a ver an hentoù broadel da skouer (hent broadel 24 hag a dremen e su ar 
vro e Logunec’h hag e Baod da skouer) hag an holl servijoù melestradurel (endro, sevenadur, 
aferioù yec'hedel ha sokial, h.a.). 

Rannvro Breizh zo e karg eus sevel ha kempenn al liseoù. Roet he deus lañs, e 2004, d’ur 
politikerezh tiriadel diazezet war ar broioù. Sinet ez eus bet kevratoù bro evit steuñvekaat 
politikerezhioù ar rannvro dre diriad. 

Departamant ar Mor-Bihan a ver an hentoù-departamant e-touez traoù all. Ledan eo kargoù ar 
strollegezh tiriadel-se en obererezh sokial evit ar re gozh pe evit ar vugale da skouer. 

War ledanaat ez a tachenn galloudoù an etrekumunelezh. Bras eo pouez ha galloud Pondi 
Kumuniezh e pep keñver (ar boblañs dre-vras, an armerzh, an aveadurioù sevenadurel, ar skolioù, 
h.a.). 

Ledan eo barregezhioù ha galloudoù ar c’humunioù evit merañ o ziriad. 

Gallout a ra pep strollegezh foran ober gant ar brezhoneg er vuhez foran. Hervez lezenn 
eo ret implijout ar galleg met ne vir ket a implijout ar yezhoù rannvro e-kichen ar galleg er vuhez 
foran. Gallout a ra ar strollegezhioù lec’hel mont en tu all d’o barregezhioù ret ouzhpenn-se : n’he 
deus ket ar Rannvro ur varregezh war ar sevenadur da skouer met kas a ra ur politikerezh 
sevenadurel da benn daoust da se. 

. 
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Stad an divyezhegezh war ar panelloù-hent 

Dister eo chomet plas ar yezh war hentoù departamant ar Mor-Bihan e-pad pell. E 2004 e oa 
bet divizet gant Kuzul-departamant ar Mor-Bihan lakaat ur panellerezh divyezhek da 
dalvezout war ar rouedad hentoù a zo dindanañ. Ul lamm war-raok eo bet an emdroadur-
se. Staliet eo bet ar panelloù divyezhek kentañ e-kreiz 2005. Gant ar skiant bet prenet en 
departamantoù all e ouzer ne vez ket divyezhekaet an hentoù departamant en un taol avat : ne oa 
bet aveet nemet un 1/3 eus hentoù departamant Penn-ar-Bed 15 vloaz goude ma oa bet divizet 
divyezhekaat an hentoù, da skouer. 

Ha pa vefe dizingaloc’h an disoc’h war an dachenn, oberoù a-du gant ar brezhoneg a vez 
kaset da benn gant strollegezhioù lec’heloc’h. Panelloù divyezhek mont e-barzh ha mont e-maez ar 
c’humunioù a vez staliet da skouer. War-dro 1/3 eus kumunioù bro Pondi a vefe pourvezet ganto e 
2010, dre-vras. 

Panelloù-heñchañ divyezhek a vez staliet gant kumunioù zo ivez ha da gentañ gant kêr Pondi 
hag a zo ur gumun skouer war an dachenn-se.  

A-drugarez da bolitikerezh an departamant eo ez eo aet war-raok bezañs ar yezh e 
panellerezh-hent bro Pondi abaoe 2004.  

Departamant ar Mor-Bihan 

Ar budjed gouestlet d’ar brezhoneg  

Estreget evit ar panellerezh-hent divyezhek e kendalc’h ar C'huzul-departamant da 
reiñ skoaziadennoù.  

Bihanoc’h eo budjed ar Mor-Bihan evit ar brezhoneg eget hini Penn-ar-Bed. Un tamm 
brasoc’h eget hini Aodoù-an-Arvor eo. Evit ar bloavezh 2010 e sav ar sammadoù7 da 2,52€ 
dre annezad e Penn-ar-Bed, 0,52€ er Mor-Bihan ha 0,49 € en Aodoù-an-Arvor. 

                                                   
7 Hep kemer e kont budjed ar panellerezh. 
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Emdroadur dispignoù an departamant evit ar yezh (e €) 
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Kresket eo budjed an departamant gouestlet d’ar yezh eus 46,7% etre 2003 ha 2009. 
Da dremen 430 000 a euroioù e save ar budjed evit ar bloavezh 2009. Un digresk zo bet e 
budjed 2010 (hollek eo an digresk en departamantoù, war-bouez e Penn-ar-Bed ma chom 
stabil c’hoazh).  

An 3/4 eus ar budjed-se a dalvez da harpañ ar c’helenn brezhoneg (kelenn divyezhek 
ha kelenn d’an oadourien), well-wazh. Brasoc’h c’hoazh eo al lodenn-se e Penn-ar-Bed, 
abalamour d’an tañva er c’hentañ derez. 

Ar vro 

Kevrat bro Pondi 

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. 3 
goload a ya d’ober ar c’hevratoù bro. An 2l 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 3de goload («frammadurezh lec'hel ») a 
denn da raktresoù n’int ket termenet en a-raok er c’hevratoù. An hent kinniget dezho 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 Pondi 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.  

Ne oa ket meneget ar yezh e kevrat bro Pondi sinet gant ar Rannvro e 2006 (n’eus 
nemet e bro Gerne eo bet miret ar chanter 9, hini ar politikerezh yezh, e-touez an ahelioù 
labour kinniget gant ar Rannvro). Kroget eo ar broioù da adwelet ar c’hevratoù e 2009. 
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Merket eo er stagadennoù e-touez ar pennaennoù e vo talvoudekaet ha brudet yezhoù 
Breizh. 

E stagadenn kevrat bro Pondi (degemeret gant ar Rannvro e Genver 2010) eo 
meneget ar yezh e tost an 1/2 eus ar raktresoù (5 raktres diwar 12) evel e bro an Alre. N’eus 
nemet en 1 raktres 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 
(er Mor-Bihan eo bet sinet ar garta gant K.T.K bro Kêr-Wened evit poent). Ne vez ket kaset 
oberoù war dachenn ar brezhoneg da benn gant kumuniezhioù-kumunioù ar vro, er 
c’hontrol diouzh ar pezh a vez graet gant Kumuniezh-Kumunioù bro Kemperle, pe Lannuon-
Treger Tolpad-kêrioù da skouer. Koulskoude muioc’h-mui a deuliadoù a vez meret gant ar 
strollegezhioù-se war-eeun : aveadurioù-dudi (sal Safire gant Pondi-Kumuniezh), sport 
(poull-neuial da skouer), degemer evit ar vugaligoù, ar glad, an touristerezh. 

Er vro ez eus unan eus kumunioù oberiantañ Breizh : Kêr Pondi, ti-kêr kentañ bet 
sinet Ya d’ar Brezhoneg gantañ. Ur gumun skouer eo e Breizh e meur a geñver, er c’hehentiñ 
hag en implij ar brezhoneg er panellerezh. 

Er-maez eus Pondi e kaver Klegereg hag a grog d’ober gant ar brezhoneg. Diwar e atiz 
e oa bet krouet kentelioù noz evit an oadourien e distro-skol 2010 da skouer. Er-maez eus an 
2 gumun-se ha Noal-Pondi n’eo ket gwall oberiant ar c’humunioù. 

Ne zeu ket ar yezh war wel e bro Logunec’h c’hoazh. Koulskoude e krog dregantad ar 
skolidi divyezhek er boblañs skol da vezañ uhel.  

Bras a-walc’h eo pouez ar boblañs divyezhek er vro. Lakaat a ra ezhommoù da 
ziwanañ er gevredigezh (diorren ar yezh er gweledva yezhel, an dudi, an obererezhioù 
troskol, hag all). Respont d’an ezhommoù-se zo e dalc’h ar strollegezhioù foran.  

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

 
 

 
 

Nebeutoc’h eget 1 den diwar 3 zo o chom en ur gumun he deus sinet Ya d’ar 
brezhoneg. Pouez ar c’houlzad er vro n’eo ket ken bras hag e bro an Oriant (ouzhpenn 2 zen 
diwar 3 o chom en ur gumun sinet Ya d’ar brezhoneg ganti) pe bro Kêr-Wened (1 diwar 2). 2 
framm etrekumunel a chom hep siner ebet c’hoazh er vro. Pondi zo bet an hini kentañ da 
sinañ er vro hag e Breizh, heuliet ar bloaz war-lec’h gant Noal-Pondi. Sinet eo bet gant 
Begnen ha Klegereg diwezhatoc’h e 2009. 

 

.
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Klozadur war ar vuhez foran 

Gant departamant ar Mor-Bihan eo deuet an emdroadur pennañ evit kas ar 
yezh war-raok er vro abaoe an diagnostik diwezhañ, dre an diviz staliañ ur panellerezh-hent 
divyezhek er rouedad hentoù meret gantañ. Bevennet e chom an oberoù d’ar panellaouiñ ha da 
arc’hantaouiñ ar bed kevredigezhel avat. Met ur gwir cheñchamant e buhez an dud en tolead eo 
gwelet panelloù divyezhek war bord an hentoù departamant war ar pemdez. 

Kemeret e vez muioc’h ar brezhoneg e kont gant ar strollegezhioù foran ; kement-se en 
deus merket an dekved tremenet : un teul politikel a ranker soñjal ennañ eo deuet ar yezh da vezañ 
muioc’h-mui. An emdroadur-se a stader e bro Pondi. Er vro e kaver unan eus kumunioù oberiantañ 
Breizh, Pondi, ar gumun gentañ bet sinet Ya d’ar Brezhoneg ganti, ur gumun skouer evit staliañ un 
divyezhegezh a-zoare. Met, war-bouez Pondi ha Klegereg hag a grog da vezañ oberiant, nebeut a 
gumunioù eus ar vro zo engouestlet da vat el lusk da ziorren ar brezhoneg, evit ar mare avat. Chom 
a ra da labourat eus tu ar frammoù etrekumunel ivez rak gant kresk ar c’helenn divyezhek e su ar 
vro da skouer e teu ezhommoù nevez.  
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Kevredigezh keodedel  

Treuzkas ar yezh 

Ezhomm zo da skoazellañ ar rummadoù-oad evit kompezañ an torr e chadenn deskiñ 
ar yezh etre ar vugale hag o zud. Evit ar poent n’eus ober ebet war an dachenn-se e bro 
Pondi. E lec’h all e Breizh e vez stajoù pe stalioù labour aozet gant kevredigezhioù (gant 
Kerlenn Sten Kidna da skouer e bro an Alre ez eus bet kroget da ginnig stajoù evit kerent ar 
skolidi divyezhek e 2011) evit broudañ ha skoazellañ ar c’houbladoù da zesevel o 
bugale e brezhoneg hag evit reiñ lañs en-dro da dreuzkas ar brezhoneg evel yezh vamm. 
Eus tu an ensavadurioù en deus Kuzul-departamant Penn-ar-Bed roet lañs d’ar 
c’houlzad “Klaskerien ha Treizherien Soñjoù” gant ar pal adskoulmañ liammoù etre ar 
rummadoù ha lakaat an nevezvrezhonegerien da eskemm gant ar vrezhonegerien a-vihanik. 
N’eus ket ur c’houlzad a seurt-se kaset da benn gant Kuzul-departamant ar Mor-Bihan. 

Servijoù d’an dud 

War dachenn ar servijoù d’an dud war an oad n’hon eus renablet ober ebet evit ar 
mare. Dre-vras eo heñvel er broioù all. Seurt servijoù a vefe talvoudus 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 
(bras eo pouez ar boblañs skol divyezhek) hag ar re gozh (ober a reont gant o yezh vamm pa 
vezont klañv gant kleñved Alzheimer da skouer). Dont a ra war wel un ezhomm da stummañ 
tud a-vicher e bed ar yec’hed evit respont d’ar mankoù zo er vro.  

Bed ar vugaligoù 

N’eus magouri ebet (stroll pe tiegezhel) na lec’h degemer all ebet dre-vras (e-touez 
an arsavioù-diwallerezh) oc’h ober gant ar brezhoneg, pa‘z eus un nebeud e broioù zo (e bro 
Brest dreist-holl). Bras pe vrasoc’h eo pouez ar yezh diouzh al lec’h, eus un nebeud eurioù 
brezhonek d’un endro divyezhek evel e magouri Gouenoù. 

Danvez zo e magourioù zo, e Pondi, e Baod pe e Logunec’h da skouer, pa weler pouez 
ar c’helenn divyezhek er vro.  

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).  
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Abadennoù evit ar vugale 

Abaoe 2004 e vez aozet gant Daoulagad Breizh ha Dizale troiadoù filmoù bevaat. 
N’eus ket er vro ur gevredigezh evit kenurzhiañ an darvoud-se evel ma’z eus e bro an Oriant 
gant Emglev bro an Oriant da skouer.  

Aet eo war gresk an niver a skolioù a gemer perzh en troiadoù-se hag an niver a 
skolidi bet o kemer perzh ivez. Er penn kentañ e veze heuliet gant 40% eus ar skolidi 
divyezhek pa oa gant an ¾ e troiad 2010. 

N’eus ket bet renablet obererezhioù er-maez eus ar skol evit ar vugale mod all. 

Kreizennoù vakañsoù a grog da vezañ aozet ha degemeret er vro. Dale a oa gant ar vro 
ha gant an departamant dre-vras war an dachenn-se. E 2007 hag e 2008 ez eus bet aozet 
kreizennoù vakañsoù gant Gevred e Bizhui e-pad ur staj brezhoneg e oa degemeret ar 
vugale ha kinniget obererezhioù dezho) hag e Begnen (ur sizhun e kreizenn degemer 
Kergwehenneg). E 2011 eo gant UBAPAR ez eus bet aozet ur staj evit ar grennarded e Sant-
Inan.  

N’eus ket kalz a vugale c’hoazh er c’hreizennoù vakañsoù-se, pa geñverier gant broioù 
all ma vez staliet kreizennoù dudi abaoe pell evel e bro Brest (an Oaled) pe e bro Gwengamp 
(Ti ar c’hoadoù).  

Gallout a reer aozañ a bep seurt darvoudoù hag obererezhioù bremañ gant ar rouedad 
skolioù a ya war stankaat. Seul aesoc’h a se e vo mont war-raok e-maez ar skol da ginnig 
dudi, sport e brezhoneg d’ar vugale o c’houlenn harp ar galloudoù publik ivez. 

Dudi evit an oadourien 

N’eus ket er vro eus ul lusker pe ur c’henurzhier evel ma c’hall tennañ splet anezhañ 
broioù all (Sten Kidna e bro an Alre pe KLT e bro Montroulez da skouer).  

Er vro, e Pondi, e vez aozet gourfenn Kan ar Bobl. Er-maez eus an darvoud meur-se 
ne vez ket aozet darvoudoù sevenadurel ma vez klevet brezhoneg. 

Buhez speredel 

Ar gatoligiezh eo zo trec’h e buhez speredel ar Vretoned. Ganti e vez implijet ar 
brezhoneg a-wechoù, diwar lusk an hengoun alies. 

Gant Eskob kozh Gwened, an ao. Gourves, e oa bet embannet ur youl splann en ul lizher-
eskob e 2003, e ditl “Un nevezamzer evit sevenadur Breizh : un dae evit an Iliz”. An teul 
divyezhek-se a vroude holl servijoù an Iliz da vezañ « war evezh evit reiñ d’ar brezhoneg ha 
da sevenadur Breizh ar plas zo da vezañ roet dezho el lidoù ». Broudet e oa Bodad-labour an 
Eskopti evit ur Bastorelezh e Brezhoneg da genderc’hel da strivañ war dachenn al liderezh 
hag ar c’hatekiz (1 post-labour a oa bet krouet da labourat war an tachennoù-se). Met en tu all 
d’un atiz arouezel, n’haller ket lavaret eo aet war-raok an ober gant ar brezhoneg er vuhez 
speredel (kenkoulz hag en deskadurezh katolik) e bro Pondi abaoe ; er c’hontrol, war 
zigreskiñ e vefe aet kentoc’h. Serret eo bet ar post-labour bet krouet e 2004. 

N’eus tamm kinnig katekiz pe aluzenerezh e brezhoneg ebet er vro. 
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An embann 

N’eus ti-embann ebet staliet er vro. 

Ar mediaoù 

Er skinwel 

France 3 Ouest  

Holl abadennoù brezhonek France 3 Breizh a vez degemeret er vro. Stabil e oa 
chomet an amzer gouestlet d’ar brezhoneg e programmoù ar chadenn-se abaoe 
2003. Emdroet eo an abadennoù brezhonek kinniget d’an dud. Kinniget e vez 1 eur 50 a 
abadennoù brezhonek bep sizhun, da lavaret eo ur ¼ eur ouzhpenn eget e 2003/2004. 

Ur chadenn lec’hel nevez zo er vro hag en departamant dre vras : Ty Tele. Skignet e 
vez dre an SND8 er Mor-Bihan abaoe miz Mezheven 2009. 3 gwech ar sizhun e skign 1 
abadenn vrezhonek, Strak, ar pezh a zo 78 munutenn bep sizhun. 

Er skingomz 

Staliet eo Radio Bro Gwened er vro. Skignañ a ra 40 eurvezh 35 a abadennoù 
brezhonek bep sizhun, 70% anezho zo programmoù “fresk” skignet evit ar wech kentañ. 
Radio Bro Gwened eo an eil skingomz a skign ar muiañ a brogrammoù brezhonek 
e Breizh goude Radio Kerne. Produiñ a ra 17 eurvezh 15 a abadennoù bep sizhun, an eil 
skingomz eo ivez. 

Aet eo war-raok e-keñver 5 bloaz zo evit an niver a brogrammoù skignet a-drugarez 
d’an eskemmoù a vez graet gant ar rouedad Brudañ ha Skignañ hag an abadennoù a vez 
adskignet. 

Gant ur frekañs e Pondi e c’haller selaou abadennoù France Bleu Breizh Izel er vro. 20 
eurvezh brezhonek a oa war France Bleu Breizh Izel e 2004. War-dro 13 eurvezh a 
brogrammoù brezhonek rik a vez kinniget bep sizhun e kael programmoù 2010-2011 ha 16 
eurvezh o kemer ar programmoù divyezhek e kont. 

Gant ur frekañs e Roc’han e c’haller selaou abadennoù brezhonek France Bleu 
Armorique (1 eurvezh brezhonek bep sizhun). 

                                                   
8 Skinwel Niverel Douarel (TNT, Télévision Numérique Terrestre) 
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War-zu 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 4 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 : 1 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 3 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 30,7 a bostoù-labour KILA brezhonek renablet e 2006 ez eo an 10vet bro e 
Breizh.  

Dasparzh ar postoù-labour hervez ar rumm micher d’ar 1añ a viz Genver 2006 

7%

3%

90%

Mediaoù

Sevenadur

Kelenn
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Pouez ar c’helenn e marc’had al labour zo c’hoazh kreñvoc’h e bro Pondi eget e Breizh dre-vras 
ma vez an ¾ eus ar postoù labour er gennad-se. 

Muioc’h a bostoù labour e brezhoneg zo er vro eget e bro an Alre, a-drugarez da nerzh 
ha pouez ar c’helenn divyezhek er vro ha postoù-labour Radio Bro Gwened. Er-maez eus ar 
c’helenn n’eus ket implijerien hag a enfred brezhonegerien (evit ar magourioù, an dudi, ar 
c’hentelioù d’an dud deuet), war-bouez Radio Bro Gwened. Gallout a reer brasjediñ ez eus e-
tro 36 post-labour (KILA) er vro e 2010. Gant ar c’helenn divyezhek ez eus bet krouet 
postoù. 

An armerzh 

E 2011 e oa bodet 652 a oberourien gevredigezhel hag armerzhel (hiniennoù ha 
frammoù nann-publik anezho). Kinnig a ra an Ofis Publik 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.  

Dasparzh sinerien Ya d’ar brezhoneg dre gumun– Genver 2011 

Siner ebet

Kumun enni 1 siner

Kumun enni etre 2 ha 5 siner

Kumun enni etre 6 ha 10 siner

Gwern
2

Logunec'h
3

Noal-Pondi
2

Pondi
3

Sant-Jelan

 

11 siner a oa e miz Genver 2011 (8 a oa e 2004 c’hoazh), an 12vet bro e Breizh. N’eus 
ket kalz a sinerien er vro (ha n’eo ket aet war-raok e-keñver 5 bloaz zo) er c’hontrol diouzh ar 
pezh zo e bro Kornôg Kreiz Breizh (75) pe e bro Sant-Brieg zoken (24). 
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Klozadur  

Kevredigezh keodedel 

Dre-vras, n’eo ket aet war-raok plas ar brezhoneg er vuhez keodedel e-keñver 
ar pezh a oa bet stadet e diagnostik 2004. Bihan eo plas an dudioù. Mankout a ra splann ur framm 
evit kenurzhiañ ha diorren ar c’hinnig dudi koulz evit ar vugale hag an dud deuet. Kreizennoù 
vakañsoù a grog da vezañ aozet er vro. Met bresk eo c’hoazh ha n’eus ket ul lusk diabarzh er vro evit 
aozañ ur c’hinnig kreñv.  

Danvez zo da ziorren ar yezh war dachenn bed ar vugaligoù hag hini an dudi evit ar 
vugale. Sklaer eo pa weler pouez ar c’helenn divyezhek er vro.  

Deuet eo Radio Bro Gwened da vezañ an eil skingomz a skign hag a brodu ar 
muiañ a abadennoù brezhonek, un tu kreñv eo evit ar vro. 
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Klozadur 
 

 Lakaat a ra emdroadurioù ar bloavezhioù diwezhañ war wel emañ 
ar vro o koll he startijenn, pa oa lañs ganti en diagnostik kentañ. Aet 
eo kalz war-gil an doareoù all da gelenn er-maez eus ar c’helenn 
divyezhek ha n’eo ket aet war-raok war dachenn an dudi hag ar 
vuhez sevenadurel.  

 

Dibarderioù bro Pondi 

Aet eo kinnig ar c’helenn divyezhek war-raok e-keñver 2004 gant 4 lec’h nevez en 
hentad katolik. E-touez ar broioù m’emañ pouez ar c’helenn divyezhek er 1añ derez en e vrasañ 
emañ ar vro. Daoust da se e seblant ar vro koll lañs hag ar startijenn a oa ganti en diagnostik 
diwezhañ. Douget eo ar c’helenn divyezhek gant an hentad katolik hag a vod tost an ¾ eus ar 
skolidi divyezhek. Emdroadurioù nec’hus zo e lec’hioù zo ha ne gresk ket abaoe distro-skol 2006. 
N’eo ket aet ar c’hinnig war-raok na gant Diwan na gant an hentad publik e-keñver an diagnostik 
kentañ. Gwan eo an eil derez. Evit distreiñ d’al lañs a oa gant ar vro ez eus ezhomm digeriñ e lec’h 
ma n’eus kinnig ebet (Sant-Yann-Brevele pe Roc’han da skouer), ledanaat ar c’hinnig er 
c’humunioù zo klasoù enno c’hoazh (Pondi, Baod, Logunec’h, Noal-Pondi). 

Aet eo kalz war-gil an doareoù all da gelenn, an tañva koulz er c’hentañ derez hag en eil 
derez publik. N’eus ket ken eus an tañva kinniget e skolioù publik zo eus gwalarn ar vro hag un 
digresk e-touez ar re vrasañ e Breizh zo bet en eil derez.  

Douget eo penn-da-benn ar c’helenn d’an oadourien gant an dud a-youl vat, bresk eo 
hag ezhomm en deus an hentad da vezañ harpet ha kenurzhiet gant ur framm a vicher evit mont 
war-raok. Kalz a zale zo e-keñver Breizh war an dachenn-se. 

Araokadennoù zo bet merzet war dachenn implij ar brezhoneg er vuhez foran a-
drugarez da Guzul-departamant ar Mor-Bihan hag e ziviz da staliañ panelloù war e rouedad 
hentoù. Kenderc’hel a ra kêr Pondi da vrudañ ar yezh ha chom a ra ur gumun skouer e Breizh. Met 
war-bouez gant Klegereg n’eo ket heuliet kalz gant ar strollegezhioù lec’hel. 

Ar pouez a zo gant ar c’helenn divyezhek atav a ziskouez ez eus ur goulenn kreñv er vro : 
chom a ra da vezañ dispaket war dachennoù nevez (magourioù, dudioù...). Ar strollegezhioù lec’hel 
hag ur bed kevredigezhel micheleraet a c’hellfe degas kalz war an tachennoù-se. 
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Derc’hel soñj... 

 

Sifroù pennañ 

 War-dro 8% eus poblañs ar vro a ouije brezhoneg e 2010 (war-dro 15 000 yezher).  

 Tost da 1 000 yezher a vije aet d’an Anaon etre 1999 ha 2009. 

 694 den a zeske brezhoneg gant unan eus an doareoù deskiñ e 2010/2011 : un tammig 
muioc’h eget e bro an Alre (661) met war zigresk eo aet ar sifr-se e-keñver 2003.  

 4 hentad nevez digoret er c’hentañ derez abaoe 2004. 

 Gant 654 skoliad e distro-skol 2010 emañ ar vro en 10vet plas : unan eus ar broioù m’eo 
kresket ar muiañ etre 2003 ha 2006 ; met emañ o koll lañs tamm-ha-tamm. 

 An 3de bro eo (goude bro Treger-ha-Goueloù ha bro Montroulez) e-keñver pouez ar 
c’helenn divyezhek er c’hentañ derez gant 6,4%. 

 N’eus tañva ebet ken er skolioù publik abaoe distro-skol 2009. 

 40 skoliad a heuilie kentelioù en eil derez e 2010/2011 pa oant 186 e 2004, rannet eo bet 
tost dre 5 an niver a skolidi en eil derez. 

 57 den deuet a oa enskrivet er c’hentelioù noz e distro-skol 2010. 

 Nebeutoc’h eget 1 den diwar 3 zo o chom en ur gumun he deus sinet Ya d’ar brezhoneg. 

 4 c’humun o deus sinet Ya d’ar brezhoneg hag 1 anezho en deus bet ul label (Pondi, live 2).  

 Radio Bro Gwened eo an eil skingomz a brodu ar muiañ a brogrammoù 
brezhonek (17 eurvezh 15) e Breizh goude Radio Kerne (20e20) 

 30,7 a bostoù-labour KILA brezhonek renablet e 2006, war-dro 36 e 2010. 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro Pondi – Doare nevezet 2004-2011 
© Ofis Publik ar Brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 45 - 

 

Ar brezhoneg en deskadurezh 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

 Pouez bras er boblañs 
skol hollek (3de bro evit 
dregantad ar skolidi 
divyezhek er c’hentañ 
derez). 

 Digoret ez eus bet 4 
lec’h nevez gant an 
hentad katolik abaoe 
2004. 

 

 An diouer a lusk en 
hentad divyezhek publik. 

 War c’horrekaat ez a ar 
c’hresk en hentad katolik 
abaoe distro-skol 2006. 

 Aet eo war-gil ar 
c’hendalc’h en eil derez 
publik dre ma’z eo bet 
serret an hentad el lise e 
2007, ha gwan eo er 
skolaj. 

 Echu eo gant an tañva 
e kumunioù gwalarn ar 
vro ma oa ur c’hinnig, 
abaoe distro-skol 2009. 

 Rannet eo bet tost dre 
5 an niver a skolidi a 
heuilh kentelioù 
brezhoneg en eil derez 
etre 2004 ha 2010. 

 N’eus kentel 
vrezhoneg ebet en eil 
derez gant ar c’helenn 
katolik. 

 Bresk eo ar c’helenn 
kinniget d’an oadourien. 

 N’eus ket gant 
departamant ar Mor-
Bihan ur stignad 
kizidikaat ar vugale ouzh 
ar brezhoneg er skolioù 
publik evel m’eo bet 
lakaet e plas gant Kuzul-
departamant Penn-ar-
Bed. 

n’e  

 Digeriñ hentadoù 
divyezhek e lec’h ma 
n’eus kinnig ebet : Sant-
Yann-Brevele, Roc’han, 
Pluniav, Pluveleg da 
skouer. 

 Ledanaat ar c’hinnig er 
c’humunioù zo klasoù 
enno c’hoazh : Pondi, 
Baod, Logunec’h, Noal-
Pondi 

 Digeriñ ingal evit 
derc’hel gant ur c’hresk 
bloaziek tostoc’h da 12% : 
1 lec’h nevez bep bloaz da 
nebeutañ 

 Aozañ gwelloc’h ar 
c’hendalc’h en eil derez 

 Kinnig en-dro da holl 
skolidi 6vet skolaj 
Pondi kentelioù 
brezhoneg. 

 Krouiñ kentelioù e 
skolioù eil derez ar vro 
hep kinnig ebet evit ar 
mare : Roc’han ha 
Sant-Yann-Brevele hag 
addigeriñ kentelioù e 
skolaj Logunec’h. 

 Digeriñ kentelioù noz 
e Logunec’h, diorren e 
kêr Pondi ha krouiñ 
stajoù evit an 
deraouidi 

Ar brezhoneg er vuhez foran 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

s 

 Abaoe 2004 e vez 
staliet panelloù 
divyezhek gant ar 
C’huzul-
departamant war an 
hentoù-
departamant 

 Kumunioù oberiant 
er vuhez foran 
(Pondi, Klegereg) 

 

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

 N’eo ket niverus ar 
c’humunioù oberiant er 
vro. 

 

 N’eus ket brezhoneg 
war an hentoù Stad 

 

 Broudañ ar frammoù 
etrekumunel d’ober gant 
ar yezh  

 En em harpañ war 
pouez ar yezh er c’helenn 
divyezhek evit sevel 
politikerezhioù yezh en 
tiez-kêr. 
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Ar brezhoneg er vuhez keodedel 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

 Radio Bro Gwened eo 
an eil skingomz hag a 
skign hag a brodu ar 
muiañ a abadennoù 
brezhoneg e Breizh. 

 Kreizennoù vakañsoù 
a grog da vezañ aozet ha 
degemeret er vro 

 Emglev bro ebet evit 
kenurzhiañ ha diorren ar 
vuhez sevenadurel hag 
an dudi e brezhoneg 

 Magouri ebet  

 Mankout a ra ur 
greizenn dudi sizhuniek. 

 

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

 

 Sevel un Emglev Bro 
evit kenurzhiañ ha 
kreñvaat ar 
c’hevredigezhioù 

 Krouiñ ur vagouri 
gentañ e kêr Pondi. 

 Diazezañ ur greizenn 
dudi evit ar vugale enni 
obererezhioù sizhuniek 
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Ar gallaoueg e bro Pondi 
 

Ar c’hallaouegerien 

Diaes eo priziañ an ober gwirion gant ar gallaoueg er gevredigezh. Diaesoc’h eo da 
briziañ eget an ober gant ar brezhoneg peogwir e c’hall cheñch ar c’hallaouegerien ingal etre 
ar gallaoueg hag ar galleg e-kerzh ar memes kaozeadenn.  

Degaset en doa an enklask kaset da benn gant an EBSSA e 1999 roadennoù diwar-
benn an ober gant ar gallaoueg e-touez an oadourien, dre oad ha dre lec’h annez da skouer. 
Renablet ez eus en tu all da 32 000 yezher deuet d’o oad e Breizh. Disheñvel eo an ober 
diouzh al lec’h annez. Un tamm izeloc’h eo dregantad ar yezherien e reter ar Mor-Bihan 
(1,6%) hag el Liger-Atlantel eget en Il-ha-Gwilen (2%). Diwar an elfennoù-se e c’haller 
brasjediñ an niver ar c’hallaouegerien e-tro 500 yezher well-wazh e 1999 e bro Pondi.  

Evel evit ar brezhoneg, koshaat a ra an dud a gomz gallaoueg. En tu all da 50 vloaz e 
oa an 3/4 anezho e 1999 c’hoazh ha tost an 1/2 a oa koshoc'h eget 65 bloaz e 1999. 10% a oa 
dindan 30 vloaz hepken. Hervez roadennoù an EBSSA dre oad e c’haller brasjediñ e vije 
ouzhpenn 25 000 den a gomze gallaoueg e Breizh e 2009. Evel e pep lec’h e tle bezañ 
diskennet feur ar yezherien e bro Pondi abaoe 1999 (war-dro 1%).  

Ar c’helenn er skol 

Ar c’helenn gallaoueg – distro-skol 2010 

Skeul

Bevennoù etrekumunel

Tañva er c'hentañ derez prevez

Kumunioù ma'z eus un doare
da zeskiñ gallaoueg

Gwezhennoù

Bilioù

 

Un tañva d’ar gallaoueg (3 abadenn ar bloaz) a vez kinniget gant Dihun Breizh e 2 
skol eus ar vro : e Gwezhennoù hag e Bilioù. Ar roud nemetañ eus ar gallaoueg er c’helenn er 
vro. N’eus ket kentelioù en eil derez pe kentelioù evit an oadourien. 
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Buhez foran 

N’eo ket lakaet ar gallaoueg war wel er vuhez foran er vro. 

Buhez sevenadurel 

Aozet e oa bet e 2008 ur festival teiryezhek e Pluveleg gant abadennoù gallaouek. 

Mediaoù 

Staliet eo Plum FM just e-kichen ar vro e Serent. Oberiant eo war dachenn ar 
gallaoueg : kinnig a ra abadennoù gallaouek (4 abadenn sizhuniek e kael 2010). Skignet e vez 
12 eurvezh a abadennoù gallaouek gant an adskignadennoù a c’hell bezañ klevet e bro Pondi. 

Ar gallaoueg :  
ur tamm eus sevenadur ar vro 

Koshaat a ra an dud a gomz gallaoueg. Ha pa vefe diaes priziañ an ober gant ar 
gallaoueg hag an treuzkas anezhañ er familhoù, sklaer eo ez a war zigreskiñ an niver a 
yezherien er vro. 

Bihan eo plas ar gallaoueg er c’helenn amañ : ne vez ket stummet yezherien nevez er vro 
evit ar poent. Kizidikaet e vez skolidi eus 2 skol brevez ouzh ar gallaoueg gant an tañva 
kinniget diwar atiz Dihun Breizh. N’eus ket a gentelioù en eil derez, na kentelioù evit an 
oadourien. Tu a vefe da soñjal koulskoude e vefe danvez a-walc’h da ginnig kentelioù d’an dud 
deuet pe d’ar skolidi eil derez e lec'hioù zo.  

Degas a ra Plum FM startijenn er vro dre an abadennoù gallaouek. 

Bresk e chom stad ar gallaoueg er vro. Ezhomm a vefe da gaout da nebeutañ ur skol eil 
derez o kelenn gallaoueg er vro evit ma c'hallfe ar yezh bezañ sammet gant ar remziadoù 
yaouank. 
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Stagadennoù 
 

Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre hentad –  
Distro-skol 2010  

Blovaezh 

krouidigezh al 

lec'h kentañ

Diwan Publik Prevez Hollad

Baod 1991 30                  56              -           86           

Begnen 2000 -                 -             41            41           

Klegereg 2004 -                 -             37            37           

Logunec'h 2003 -                 -             138          138         

Mêlrant 2006 -                 -             36            36           

Mourieg 2000 -                 -             78            78           

Noal-Pondi 2009 -                 -             12            12           

Pluverin 2005 -                 -             44            44           

Pondi 1984 61                   47              74            182         

Bro Pondi 91                  103           460         654          
 
Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live –Distro-skol 2010  

Blovaezh 

krouidigezh al 

lec'h kentañ

Skol-vamm Skol-gentañ Skolaj Lise Hollad

Baod 1991 45                  41              -           -            86           

Begnen 2000 18                   23              -           -            41           

Klegereg 2004 17                   20              -           -            37           

Logunec'h 2003 62                  60              16            -            138         

Mêlrant 2006 21                   15              -           -            36           

Mourieg 2000 29                  49              -           -            78           

Noal-Pondi 2009 9                     3                -           -            12           

Pluverin 2005 15                   29              -           -            44           

Pondi 1984 60                  91              31            -            182         

Bro Pondi 276               331           47           -          654         
Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live e 2010/2011 

Blovaezh 

krouidigezh al 

lec'h kentañ

Skol-Vamm Skol-gentañ
Ishollad 

Kentañ derez
Skolaj Lise Hollad

Baod 1991 15,5% 8,6% 11,2% 6,0%

Begnen 2000 17,8% 13,1% 14,9% 14,9%

Klegereg 2004 15,9% 11,6% 13,3% 13,3%

Logunec'h 2003 22,2% 15,6% 18,4% 2,0% 8,0%

Mêlrant 2006 47,7% 19,7% 30,0% 30,0%

Mourieg 2000 16,4% 16,9% 16,7% 16,7%

Noal-Pondi 2009 6,0% 1,2% 3,0% 3,0%

Pluverin 2005 15,3% 19,9% 18,0% 18,0%

Pondi 1984 10,2% 10,0% 10,1% 1,7% 2,9%

Bro Pondi 7,3% 5,8% 6,4% 1,1% 0,0% 3,8%  
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Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre vloavezh er c’hentañ derez  

Blovaezh 

krouidigezh 

al lec'h 

kentañ

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Baod 1991 1 0,0% 1 0,6% 1 0,1 % 1 1 ,1 % 9,9% 7 ,2% 8,4% 7 ,6% 9,9% 1 0,7 % 1 1 ,1 % 11,2%

Begnen 2000 -          1 5,7 % 1 4,8% 1 6,2% 20,3% 1 9,4% 21 ,5% 1 9,6% 1 8,7 % 1 7 ,4% 1 6,8% 14,9%

Klegereg 2004 -          -         -        -       -       8,6% 1 1 ,9% 1 1 ,6% 1 4,6% 1 3,9% 1 5,4% 13,2%

Logunec'h 2003 -          -         -        -       3 ,9% 7 ,6% 8,6% 8,7 % 1 2,4% 1 4,4% 1 6,0% 18,4%

Mêlrant 2006 -          -         -        -       -       -     -    26,0% 24,0% 31 ,4% 30,0% 30,0%

Mourieg 2000 -          34,3% 39,3% 40,3% 46,4% 38,8% 30,1 % 27 ,9% 24,2% 22,1 % 20,1 % 16,7%

Noal-Pondi 2009 -          -         -        -       -       -     -    -       -     -       2 ,1 % 3,0%

Pluv erin 2005 -          -         -        -       -       -     1 9,2% 22,1 % 21 ,4% 20,6% 1 9,3% 18,0%

Pondi 1984 5,6% 6,2% 7 ,6% 8,4% 9,2% 1 0,3% 1 1 ,5% 1 1 ,8% 1 1 ,8% 1 1 ,3% 1 1 ,2% 10,1%

Bro Pondi 1,9% 3,6% 4,0% 4,3% 5,1% 5,5% 6,0% 6,2% 6,5% 6,6% 6,6% 6,4%  

Sifroù ar c’helenn brezhoneg en eil derez  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Baod 40 28 28 22                   22   34 29

Logunec'h 25 8 10 8                      6   8 0

Pondi 119 122 121 137                 135   14 11

Bro Pondi 184         158        159         167        163        56           40  
 
Sifroù ar c’hentelioù noz dre gumun ha dre live e 2010/2011 

Live 1 Live 2 Live 3 Live 4 Live 5 Hollad

Baod 10          -         -         -         -         10           

Klegereg -         -         8            -         -         8             

Mourieg 4           4           -         -         -         8             

Pondi 5            14          12          -         -         31           

Bro Pondi 19         18         20         -        -        57            
 

Emdroadur an niver a zeskidi er c’hentelioù noz dre gumun 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Baod 9            -         -         10          -         -          10         

Begnen 7            -         -         -         -         -          -        

Klegereg 6            10          7            6            7            9             8           

Mêlrant 7            7            -         -         -         -          -        

Mourieg 30         22          31          25          22          22           8           

Pondi 29          8            10          24         21          20           31          

Bro Pondi 88        47         48         65         50         51           57          
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