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2016, ur bloavezh tremen
ha kendivizout
An adreizh tiriadel : sklaeraat obererezhioù ar strollegezhioù war ar pemdez
Gant an adreizh tiriadel, dre al Lezenn MAPTAM hag al Lezenn
NOTRe, eo termenet en-dro kefridioù ar strollegezhioù tiriadel
abalamour d’an traoù da vezañ sklaeroc’h hag efedusoc’h.
Degas a ra cheñchamantoù e kefridioù ar C’huzuldepartamant : lod anezho zo solutaet, lod all zo roet d’un
ensavadur all pe lamet da vat. Mont a ra ar genskoazell sokial
hag ar genskoazell etre ar c’humunioù, ar c’humuniezhoù
d’ober diazez ar c’hefridioù-se.
Gant se eo d’ar C’huzul-rannvro, diwar vremañ, d’ober war-dro
kenurzhiañ ar pezh a sell ouzh al lastez hag an treuzdougen
(treuzdougen d’ar skolioù, etre ar c’hêrioù, war-zu an inizi).
Delc’her a ra ar C’huzul-departamant, daoust da se, d’ober

war-dro kas-degas ar skolidi nammet da-geñver e gefridioù a
genskoazell.
Ouzhpenn-se, pa’z eo bet lamet ar gefridi hollek digant ar
C’huzul-departamant, n’eo ket evit ober war-dro an holl
sujedoù na war an holl dachennoù. Da lavaret eo, n’hall ket
lakaat e arc’hant nemet en tachennoù bevennet strizh gant
al lezennoù.
Ar sevenadur, ar sport, ar yaouankiz, ar brezhoneg, an deskadurezh pobl hag an touristerezh zo kefridioù rannet, ar pezh a
dalvez e c’hall an holl strollegezhioù, ar C’huzul-departamant
hag all, delc’her d’ober war-dro an tachennoù-se.

Luziet an traoù evit ar budjed
Un toullad bloavezhioù zo emañ an dispignoù evit ar
genskoazell sokial, dreist-holl ar skorennoù kengred broadel
hiniennel, o kreskiñ kalz-kalz tra m’emañ ar gounidoù, dreistholl an arc’hant a vez roet gant ar Stad, o vont war zigreskiñ.
Delc’her a reomp d’ober e doare ma vo lakaet ar politikerezhioù
publik a zo fiziet ennomp da dalvezout, met war ar memes tro
eo ret deomp kavout an tu d’espern ha d’implijout gwelloc’h
an arc’hant, kuit deomp da vont en tu all d’hor budjed

bevennet strizh hag abalamour da vezañ gouest da respont da
ezhommoù nevez ma vez ret.
Gant hor raktres politikel e tiskouezomp ar pezh a lakaomp
da dremen da gentañ. Diwar se e vo heñchet hon dibaboù
da-geñver an divizoù war ar budjed e fin ar bloaz, da neuze
e c’hallimp reiñ lañs da obererezhioù nevez, met ivez lemel
obererezhioù zo, paouez ganto pe ampellañ anezho.

Darempredoù nevez etre ar strollegezhioù
Gant al lezenn NOTRe e vez pedet ar strollegezhioù d’en em
vodañ evit kendivizout abalamour da sevel un doare da verañ
o barregezhioù a-stroll diouzh ar gwellañ ha da ginnig ur servij
publik a galite d’an holl.
Evit kas ar cheñchamantoù-se da benn ez eus bet krouet
Bodadoù Lec’hel da Briziañ ar Gounidoù hag ar C’hargoù
Treuzkaset (CLERCT). Evit ar Rannvro en he fezh emañ
Kuzuliadeg tiriadel an obererezh publik (CTAP) a zo bodet enni
an holl strollegezhioù eus Breizh a zo ouzhpenn 30 000 a dud
o vevañ enno evit lakaat o folitikerezhioù da glotañ an eil re
gant ar re all.
Labourat a reomp da vat gant ar spered-se : komz, selaou,
tostaat an eil ouzh egile ha lodennañ gant an ensavadurioù
all. Fellout a ra deomp degas lañs en doare nevez-se da
labourat asambles.
A-hend-all e pouezomp abalamour da lakaat kemer ezhommoù
ha perzhioù dibar Penn-ar-Bed e kont.
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Brest meurgêr zo unan eus ar pemzek meurgêr a zo e Frañs.
Un dra vat eo evit reiñ lañs d’an ekonomiezh war an
departamant a-bezh ha sachañ tud ha stalioù betek
ennañ. Fellout a ra deomp ma’z ay hon div strollegezh
d’en em harpañ an eil war eben, dezho da vezañ solut ha
« dorn-ha-dorn » o kas an traoù war raok e Penn-ar-Bed hag
e Breizh.

Ar cheñchamantoù evit an Departamant
KEFRIDIOÙ KREÑVAET
> Kenskoazell etre ar broioù
• sevel ur raktres departamant evit gwellaat ar
c’hinnig servijoù d’an dud
• reiñ skoaziadoù hag ur sikour teknikel d’ar
c’humunioù ha d’an etrekumuniezhoù

> Kenskoazell etre an dud
• an dud war an oad, an nammidi (herberc’hiañ,
derc’hel an dud er gêr, sikourioù)
• sikour an dud da gavout o flas er gevredigezh
• familhoù (gwarez ar mammoù hag ar vugale, yec’hed,
skoazell sokial d’ar vugale, doareoù da ziwall ar vugale)

KEFRIDIOÙ LAMET
> Diferadenn barregezh hollek
> Reiñ skoazelloù d’an embregerezhioù
war-eeun
• nemet evit kemer perzh er reizhiad skoazelloù diazezet gant ar Rannvro war dachenn al
labour-douar, ar c’hoadoù hag ar pesketaerezh
• nemet evit skoazelloù zo hag a vez roet d’ar
c’henwerzh ha d’an artizanerezh war ar maez
(dindan divizoù zo)

KEFRIDIOÙ FIZIET
E RANNVRO BREIZH
> Treuzdougen
• treuzdougen tud war an hentoù, nemet e kêr
• treuzdougen d’ar skol (nemet treuzdougen ar
skolidi nammet)
• deservij an inizi dre vor
• garioù-mor ha garioù ar c’hirri-boutin

> Lastez
Ar gefridi a sell ouzh steuñviñ ha merañ al lastez

> Porzhioù departamant, evit ul lodenn
hepken

KEFRIDIOÙ HAG
A ZO LODENNET BEPRED
> Sevenadur
> Touristerezh
> Sport
> Brudañ ha reiñ lañs d’ar yezhoù rannvro
> Deskadurezh pobl / Yaouankiz

KEFRIDIOÙ HAG
A ZALC’HER GANTO
> Skolajoù
> Hentoù
> Treuzdougen ar skolidi nammet
> Danframmoù niverel
> Yaouankiz
> Endro
Takadoù naturel an departamant,
gwenodennoù-bale

KEFRIDIOÙ FIZIET
E BREST MEUGÊR
> Reiñ skoazelloù Font kenskoazell al lojeiz
> Sikour ar re yaouank en diaezamant
« Avenir Jeunes 29 »
> Oberoù dizarbenn a-ratozh evit ar re
yaouank hag ar familhoù en diaezamant pe troc’het ganto o darempredoù
gant an dud tro-dro dezho
> Merañ ul lodenn eus ar rouedad
hentoù-departamant

Gwelet war ar bajenn 18
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Ur raktres departamant savet
asambles gant tud Penn-ar-Bed
Fellet ez eus deomp goulenn o soñj digant paotred ha
merc’hed Penn-ar-Bed a-raok ober hon dibaboù strategel ha
sevel hor raktres evit ar C’huzul-departamant.

Dalc’het e oa bet, d’an 22 a viz Meurzh, en 8 lec’h disheñvel,
kendivizoù tiriadel hag a zo bet tost da 300 a dud o kemer
perzh enno.

Digoret e oa bet ur savenn niverel etre ar 7 a viz Meurzh hag
ar 7 a viz Ebrel hag a oa bet gwelet gant ouzhpenn 8 500
a dud. Enrollet e oa bet tost da 3 500 a respontoù hag a
gemennadennoù frank d’ar roll goulennoù a oa enlinenn
e-barzh ar savenn-se.

E miz Meurzh hag e miz Ebrel ivez e oa bet emgavioù gant
« testoù meur » eus Penn-ar-Bed hag o deus gallet degas o
anaoudegezh eus ar vro war meur a dachenn ha lavaret an
doare ma welont an amzer-da-zont. Klevet int bet unan-hagunan pe da-geñver taolioù krenn.

Gant o respontoù, da skouer, e ro tud Penn-ar-Bed da c’houzout
deomp e fell dezho ma rafemp muioc’h evit reiñ o flas d’an holl
er gevredigezh hag evit aesaat dezho kavout labour (76 %).
Evito e vezer sachet war-zu Penn-ar-Bed gant kalite an endro
hag abalamour m’eo ur vro gaer (74 %), ha fellout a ra dezho
ma vo sikouret ganeomp sevel oberoù a-stroll el lec’h-mañlec’h (85 %).

A-raok se, e miz Genver hag e miz C’hwevrer, e oa bet pedet
implijidi an departamant da lakaat o anv evit kemer perzh en
unan eus an 10 bodad labour a oa kinniget war bep a sujed
disheñvel. Dalc’het ez eus bet un emvod etre an dilennidi hag
an implijidi, dezho da gomz eus an aferioù diabarzh.
Diwar an holl soñjoù hag alioù-se hon eus gallet peurlipat
raktres ar guzulierien-departamant ha dre-se termeniñ penaos
e vo heñchet hor politikerezhioù evit Penn-ar-Bed warc’hoazh.

3 500
respont

d’ar goulennoù

GenverMeurzh

7 a viz
Meurzh

14 a viz
Meurzh

Goulenn
Kregiñ
Kendivizoù
o soñj gant
gant
etre
implijidi an enklask implijidi ha
ar C’huzul- keodedel
dilennidi
departaar C’huzulmant
departamant

eus ar 15 d’an
18 a viz Meurzh

22 a viz
Meurzh

7 a viz
Ebrel

Ebrel

Selaou
an
« testoù
meur »

8 kendiviz
keodedel

Klozañ
an
enklask
keodedel

taol-grenn
gant an
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6

  RAKTRES AN DEPARTAMANT 2016-2021

Ebrel-Mae

13 a viz
Mezheven

Sintezenn Kendivizoù
al
etre an
labourioù, dilennidi
labour
er bodadoù
an dilennidi
labour
tematek

23 a viz
Mezheven
Votiñ
war
raktres
an
departamant

300 a dud
o kemer perzh

8 500 gwel

en 8 kendiviz keodedel

war ar savenn niverel

75

test meur
bet selaouet
Patrick Poupon,

Marie Martine Lips,

Sébastien Le Corfec,

rener ar Pol Mor
Breizh Atlantel

Kambr-rannvro
an ekonomiezh sokial
ha kengret

unan eus an dud o deus
savet ar West Web Valley

Rachid Drif,

Annaïg Morvan,

Jessica Pin,
renerez ar gevredigezh
« An Daol Vras »
(Kantin niverel Brest)

rener tiriadel Pol Implij,
Penn-ar-Bed

Maurice Lemaitre,

Vincent Simon,

prezidant Sindikad kemmesk
Beg ar Raz

prezidant ar Fédé B

karget a gefridi evit Gwirioù
ar Maouezed hag an Ingalded
e Renerezh-departamant ar
c’henstag sokial eus Penn-ar-Bed

...

Gwelit o zesteni dre video
e-barzh
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Penn-ar-Bed dre ar sifroù
Ur vro nerzh ganti, filierennoù nevezus ha diaes an traoù enni evit tachennoù zo
E Penn-ar-Bed ez eus war-dro 905 000 a dud. Mont a reont
d’ober tost da 28 % eus an dud a zo o chom e Rannvro Breizh,
en eil plas war-lerc’h Il-ha-Gwilen. Ar boblañs-se zo mat evit
reiñ startijenn d’hon ekonomiezh ha lakaat ar vro da vont warraok.
Un takad kempouez eo hon departamant, ennañ ur veurgêr,
kêrioù bras ha kalzik kêrioù etre. Daou aerborzh zo ennañ,
unan anezho eo hini Brest a zo pouez gantañ e Frañs gant
ouzhpenn ur milion a veajourien bep bloaz. Daoust da se
emañ pell a-walc’h diouzh al lec’hioù pennañ ma vez renet an
traoù e Frañs hag en Europa.
Un ekonomiezh lies ha startijenn ganti zo en departamant,
lusket gant war-dro 350 000 a dud o labourat ha 42 000 a
embregerezhioù, 62 % anezho war dachenn ar servijoù hag
an treuzdougen. Bez’ ez eus tost da 42 000 a bostoù-labour
en industriezh. 36 500 a bostoù labour zo liammet war-eeun
ouzh ar 7 000 a stalioù labour-douar hag 11 685 a dud zo war
bostoù-labour liammet ouzh ar pesketaerezh (25 % eus ar
pesketaerezh e Frañs), evit ur pemzek porzh bennak.
Filierennoù zo, dreist-holl war dachenn ekonomiezh ar
mor pe ar cheñchamant energiezh, zo er penn a-raok a-fet
neveziñ ha brudet-kaer int e Frañs, hag er bed-holl zoken. E
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tachennoù all eus an ekonomiezh ez eus deuet diaezamantoù
frammadurel bras war wel er bloavezhioù diwezhañ. Daoust
d’ar cheñchamantoù bras degaset gant an dud a labour war
an dachenn, gant sikour ar politikerezhioù publik, eo bresk an
traoù bepred. War zigreskiñ ez a ment an tiez-feurm hag an
tachennoù labour-douar dre vras, da skouer.
Kement-se a laka kornioù zo, lec’h m’eo diazezet an ekonomiezh
war nebeud a obererezhioù, da vezañ breskoc’h.
Ouzhpenn-se en deus an departamant d’ober gant un
degouezh fall : ar c’hreizennoù divizout strategel o vont kuit,
pa’z eus bet 35 embregerezh o kuitaat anezhañ nevez zo. Emañ
ekonomiezh Penn-ar-Bed e dalc’h embregerezhioù diavaez
evit 39 %. Daoust da se e c’haller kaout un tamm fiziañs en
amzer-da-zont pa weler, da skouer, eo deuet IFREMER d’en em
staliañ da Blouzane.
Sklaer eo petra e vo unan eus dalc’hoù pennoù ar bloavezhioù
da zont : lakaat hon departamant da zedennañ muioc’h, da
ziskouez muioc’h a genskoazell, d’an embregerezhioù a zo
amañ da chom, hag abalamour da sachañ stalioù nevez,
divizerien nevez hag annezidi nevez. Gallout a ra ar C’huzuldepartamant sikour ober kement-se war e dachenn dezhañ
asambles gant tud hag aozadurioù all.

Dalc’hoù pouezus evit ar genskoazell ha reiñ plas d’an holl
Gant al live bevañ etre e c’haller muzuliañ pegen pinvidik eo
an tiegezhioù : e Penn-ar-Bed eo un tamm nebeutoc’h eget
20 000 € ar bloaz, e-se emañ el live etre e Breizh.

evit o raktresoù hag o oberoù, gant ar C’huzul-departamant
a ziskouez aze e fell dezhañ kenlabourat gant an holl a zo war
an dachenn-se.

Talañ a reer muioc’h ouzh an dilabour e Penn-ar-Bed eget
e departamantoù all : 9,2 % a dud dilabour (hervez Burev
Etrebroadel al Labour) e 4e trimiziad 2015 (9,9 % e Frañs).

Ur chañs eo evit an holl ac’hanomp hag evit hor c’hevredigezh
a-bezh bevañ pelloc’h-pell. Koshaat diouzh ar gwellañ a ra
an darn vrasañ ac’hanomp gant ma vo graet mat war-dro an
dud, ha delc’her a reont da gemer perzh er vuhez sokial. Evit
un toullad tud avat ez eo koshaat kement hag en em gavout
dirak diaesterioù bras. Dre-se ez eus a bep seurt dalc’hoù a
bouez evit a sell ouzh ar genskoazell gant ar re goshañ :
delc’her d’ur galite bevañ, d’ur plas er gevredigezh, bezañ
gouest d’en em zibab o-unan, kemer e kont o dez ezhomm
eus an dud all, skoazellañ ar re a sikour anezho, sevel lojeiz
graet evit degemer an dud war an oad... Roet e vez ar skorenn
bersonelaet evit an emrenerezh (APA) da 18 489 a dud war
an oad e Penn-ar-Bed gant ar C’huzul-departamant, a sikour
ivez lakaat ar brastres Koshaat diouzh ar gwellañ e Penn-ar-Bed
da vont en-dro.

Gant ar blegenn diaes m’emañ an ekonomiezh, a laka stalioù
labour-douar pe stalioù brudet a-wechoù evel Gad da serriñ, e
c’hallfe ar baourentez kreskiñ er vro.
Rak-se, ezhomm a vez bepred eus ar genskoazell ha da reiñ
o flas d’an holl er gevredigezh. Bez’ ez eus re a dud hag a vev
c’hoazh dindan bevenn ar baourentez (war-dro 10,2 % eus
an dud e Penn-ar-Bed), hag a zo e dalc’h ar c’horvoderioù
sokial izek roet gant ar C’huzul-departamant evit en em zibab
en o buhez pemdez. E 2015 e oa 27 071 a diegezhioù hag a
douche ar c’horvoder kengred oberiant (RSA), arc’hantet gant
ar C’huzul-departamant. Ne ra ar sifr-se nemet kreskiñ.
Neuze eo ret kaout c’hoazh oberoù kenemprañ evit mont enep
an diaezamant e-touez an dud. E 2016 e laka an departamant
tost da 128 milion a euroioù evit an RSA hag evit diazezañ
politikerezhioù kenemprañ war an tachennoù micherel ha
sokial.
A-hend-all e vez lakaet tud zo, hag a zo nammet, a-gostez
er gevredigezh. Ret eo deomp mont asambles enep an
doare-se da lakaat an dud a-gostez ha degas da soñj pegen
talvoudus eo degemer an holl. Gallout a reer lavaret ez eus
etre 2 500 ha 4 000 a dud yaouank dindan 20 vloaz hag etre
17 000 hag 20 000 a dud etre 20 ha 70 vloaz o chom er gêr.
E 2015 e oa bet touchet ar skorenn d’an oadourien nammet
gant 16 162 a dud e Penn-ar-Bed. Sikouret int en o buhez,

Evit reiñ lañs d’an holl dakadoù en un doare kempouez e ranker
ober diouzh ma vo ur c’hempouez etre an oadoù. E Penn-arBed avat emañ ar boblañs o vont war goshaat : an oad etre zo
42,1 vloaz hiziv an deiz, 44,7 e vo a-benn 2030.
En tu all d’ar pezh a sell ouzh sikour an dud e rankomp labourat
asambles evit kaout ur c’hempouez etre an oadoù, hag evit en
ober e vo ret sachañ tud yaouank ha familhoù war-zu Pennar-Bed.
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Ar pezh a fell deomp
evit Penn-ar-Bed
Evel m’hor boa lavaret, hiziv e tiskouezomp
d’ar Vodadenn ar raktres politikel a
ginnigomp lakaat da dalvezout e-kerzh ar
pemp bloaz da zont. Diazezet eo ar raktres
war soñjoù kreñv ha palioù resis ha savet
eo bet gant sikour alioù an holl diwar ar
raktres kentañ prientet gant dilennadezed
ha dilennidi an Departamant. Daou
ahel pennañ a ya d’ober sichenn hon
oberoù : ar genskoazell etre an dud hag
ar genskoazell etre an takadoù, ar pezh a sell ivez ouzh an doare ma vez
sachet an dud war-zu Penn-ar-Bed.
Delc’her a ra ar raktres-mañ d’an diazezoù a oa gant ar raktresoù a vez
lakaet da dalvezout ouzhpenn dek vloaz zo ha lakaet e vo e pleustr war
grenn dermen ha war hir dermen. Dalc’het e vez kont ennañ eus an
traoù nevez emañ an dud o c’hortoz, eus ar cheñchamantoù evit an
ensavadurioù, hag evel-just e vo graet pep tra diouzh ar budjed strizh a
rankomp doujañ dezhañ.
Gant an engouestloù a vo kinniget hed-ha-hed ar raktres-mañ e weler
ivez penaos e fell d’an dilennidi sevel respontoù politikel hag a glot gant
perzhioù ha dalc’hoù an Departamant, reiñ da glevet ar pezh a lavar tud
Penn-ar-Bed.
Un tamm ouzhpenn bloaz zo bremañ emaomp o labourat evit sachañ
evezh ha lusk an dud etrezek hor raktresoù, hor c’hinnigoù, hag ivez
evit lakaat anezho da gemer perzh e raktresoù ar re all, d’ober traoù
e kevelerezh en un doare solut. Diwar an eskemmoù-se, diwar ar
spered digor-se, diwar ar c’henlabour-se e vimp gouest da vont dreist
ar skoilhoù a gaver er mareoù-mañ ha n’aimp ket da-heul ar re a glask
lakaat ac’hanomp d’en em serriñ warnomp hon-hunan, a glask krignat
ac’hanomp ha troc’hañ hon divaskell.

Nathalie Sarrabezolles,

Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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Marc Labbey, prezidant ar Bodad Kenskoazell, Yaouankiz, Familhoù
Ur bern traoù pouezus zo e dalc’h evit tud Penn-ar-Bed hag evit o departamant e-keñver ar
genskoazell. Re a dud, siwazh, a vez lakaet a-gostez c’hoazh evit abegoù sokial pe abalamour
d’ar baourentez. Gant al lezennoù nevez eus 2015 evit an tiriadoù omp kreñvoc’h evel strollegezh
nes hag evit a sell ouzh ar genskoazell. Gallout a reomp, en un doare frank, ober war-dro an
tachennoù-se, hag en ober a reomp a-hed ar bloaz dija. Gant Raktres an Departamant evit 20162021, a zo bet savet ganeomp hep mont re brim, e c’hallimp respont d’an ezhommoù-se en ur
mod efedus, d’an holl da gavout o flas er gevredigezh ha da gas o raktres buhez da benn evel
ma fell dezho. Kemmesk sokial, lakaat an dud sikouret da vezañ emren, dizarbenn, stourm enep
an droukziforc’hioù : ar genskoazell eo diazez hon Departamant hag hini ar Raktres-mañ.  

Michaël Quernez, prezidant ar Bodad Kenemprañ hag Ekonomiezh
Labour-douar, pesketaerezh, touristerezh, reiñ ur plas d’an holl er gevredigezh hag er
bed micherel… Chanterioù a bouez zo da zont evit frammañ Penn-ar-Bed. Er raktres-mañ e
kinnigomp hentoù nevez a-fet kenlabourat evit kas ar chanterioù-se da benn. Emaomp en un
departamant hag a sach an dud war e du, troet etrezek an amzer-da-zont, ennañ tud youlek
hag a grog e-barzh an traoù. En hor broioù ez eus plant ha loened a bep seurt hag e-leizh,
digor omp war-zu ar mor, liesseurt eo hor glad ha diwar se e c’hallomp sachañ kalz touristed
betek amañ.
N’eo ket un dra fall bezañ e « penn ar bed », e penn beg Breizh ; er c’hontrol e c’hallomp e-gizse klask atav doareoù nevez pa’z omp barrek d’embreger, da grouiñ diwar nerzh tud Penn-arBed, d’en em vodañ ha da skoulmañ darempredoù etrezomp evit ijinañ traoù nevez. Savet eo
bet Raktres an Departamant abalamour da zelc’her kont eus al lusk a ra d’hor broioù sachañ tud. Gantañ emeur o soñjal en neveziñ
sokial da zont hag e doareoù nevez da labourat asambles, dreist-holl evit ha dre an ekonomiezh sokial ha kengret. Lakaat a ra hor
broioù da vezañ muioc’h-mui ul labourva soñjoù, ar pezh a c’hallont bezañ gant o ferzhioù dibar. Ret eo deomp lakaat ar pouez war an
nerzh-se rak “Pep tra a grog e Penn-ar-Bed”.  

Armelle Huruguen, prezidantez ar Bodad Tiriadoù hag Endro
Kempouez ar broioù etre ar poloù kêrel hag an takadoù war ar maez a ya d’ober kalon Raktres
an Departamant. Ret eo dezhañ doujañ an diorren lec’hel ha delc’her d’al liamm sokial, d’an
holl da vevañ mat asambles. Ar genskoazell tiriadel a vez graet eus se. Graet eo ar Raktres-mañ
evit kavout diskoulmoù d’an takadoù pell diouzh ar c’hêrioù, lec’h m’eo diaes mont ha dont.
Gantañ e vez kreñvaet levezon ar c’hêrioù war an takadoù en-dro dezho. Hervez al lezenn eo roet
ar roll pouezusañ d’ar c’huzulioù-departamant evit a sell ouzh kenurzhiañ ar genskoazell-se. Evit
ober war-dro ar gefridi-se da vat emañ an Departamant o vont da startaat e genlabour gant ar
strollegezhioù lec’hel abalamour da ziorren an diazadoù bevañ. Sur on e teu ar genskoazell etre
an takadoù da greñvaat al liammoù sokial. An diskoulmoù a ranko bezañ degaset a sell ouzh ar
mont-dont, al lojeiz, aesaat d’an dud mont betek ar servijoù hag ober gant an teknologiezhioù niverel, digeriñ ar sevenadur dezho, ar
sport… Gant ar raktres-mañ e fell deomp respont da veur a c’houlenn. Savet eo bet war un dro gant ar Brastres evit Aesaat ar Servijoù
d’an Dud a lakaer tud Penn-ar-Bed hag obererien ac’hann e-leizh da gemer perzh ennañ.  

Roger Mellouët, prezident ar Bodad Danvez, priziañ, arc’hant
Emaomp en ur blegenn diaes a-fet arc’hant, poan o dez an dud o kompren pegen pouezus
eo roll an Departamant, rak-se eo ret deomp lakaat cheñch hon doareoù da gas an obererezh
publik en-dro. Hep mar ebet eo ar ger siriusted a ya d’ober sichenn ar Raktres-mañ. Siriusted
gant hon doare da ren hor politikerezh, pa gomzomp gant tud Penn-ar-Bed, pa selaouomp
o alioù, hag ivez pa briziomp efed hor politikerezh, deomp d’ober ul labour sklaeroc’h d’an
dud hag efedusoc’h. Siriusted ivez e-giz implijerien, e-keñver implijidi an Departamant, pa
lakaomp hon doareoù micher ha merañ d’emdreiñ diouzh an ezhommoù. Ur Raktres sirius
evit degas brud d’an traoù nevezus graet gant hon implijidi ha gant tud Penn-ar-Bed, evit
degas da soñj sklaer petra eo pal ar Servij publik, evit lakaat ar servijoù da labourat asambles,
evit gwellaat kalite ar vuhez ouzh al labour. Gant ar Raktres-mañ, muioc’h eget biskoazh, e
kemeromp lod en ul labour a-stroll evit ar gevredigezh, evit ar strollegezh, evit an dud hag
evit hor broioù.  
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kengret ha degemerus

Ar c’henemprañ sokial eo reiñ an tu d’an dud a zo en arvar da vezañ paour ha lakaet e-maez ar gevredigezh da gaout
peadra da gemer perzh en un doare oberiant er vuhez ekonomikel, sokial ha sevenadurel. Evel-se e c’hall ivez an dud
vresk bezañ lod en divizoù a sell ouzh o buhez ha lakaat o gwirioù diazez da dalvezout.
E 2016 hor boa lakaet 466 milion a euroioù evit ar genskoazell sokial, ar pezh a zo 60 % eus hor budjed mont
en-dro. Gant ar blegenn m’emaomp hag ar c’hefridioù a zo fiziet ennomp ez omp mennet da zelc’her gant hon
oberoù a genskoazell, en ur bouezañ muioc’h c’hoazh war an doujañs evit dibaboù ha frankiz pep hini, evit an
neveziñ sokial hag an hent a vez kemeret evit bezañ emren.

Sikouromp paotred ha merc’hed Penn-ar-Bed da dalañ ouzh an diaezamantoù
Ar genskoazell eo kas politikerezhioù oberiant en-dro evit paotred ha merc’hed Penn-ar-Bed en em gav dirak diaezamantoù, forzh pe oad e vefent, ha taolet e vez evezh kalz ouzh ar
vugale a zo en arvar pe war-nes bezañ hag ouzh an dud a zo
en dienez, en o-unan, pe n’int ket evit en em zibab o-unan, pe
c’hoazh an dud nammet.

Asambles gant hor c’hevelerien e kinnigomp d’an holl dud-se
degemer ha selaou anezho unan-hag-unan, reiñ alioù dezho
evit a sell ouzh o gwirioù, sikour anezho diouzh o ezhommoù
evit o raktres buhez, peadra da lakaat anezho da skoulmañ
darempredoù, da vezañ emren ha da gavout o flas er gevredigezh.

Aesaomp d’an dud sikouret sevel o raktres buhez
Ret eo deomp lakaat an den e-unan e-kreiz hol labour ha hini
hor c’hevelerien. Ar raktres buhez, evit an dud war an oad, an
dud nammet, en dienez pe war an hent da gavout o flas er
gevredigezh, a vez savet asambles gant an dud o-unan hag
ar re a zo en-dro dezho. Diwar ar raktres-se e vez gwelet ha
kenurzhiet ar pezh a zo d’ober. Sikour an dud a c’hall bezañ
labourat war al lojeiz, ar yec’hed, an deskadurezh hag an dudioù.
Evit ar c’houbladoù, ar familhoù pe ar breuriadoù o deus diaezamantoù, e kinnigomp lec’hioù degemer, ma c’haller komz
ha kavout titouroù talvoudus, ar pezh a ranker kaout evit respont da ezhommoù pep hini.
Ar brastresoù Bevañ asambles ha Koshaat diouzh ar gwellañ.
E 2014 hor boa votet ar 4e brastres departamant « Bevañ
asambles » evit an dud nammet, hag e 2015 ar 4e brastres
departamant « Koshaat diouzh ar gwellañ e Penn-ar-Bed »
evit an dud war an oad. Fellout a ra d’an darn vrasañ eus an
dud nammet pe dalc’het bevañ er gêr. Se zo kaoz e klasker da
gentañ-penn, gant ar brastresoù-se, ober diouzh ma vo an dud
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o chom er gêr. Sikouret e vezont kalz gant skoazellerien, gant
se e vez kinniget harpañ muioc’h ar skoazellerien-se. Pa vez
ret kas unan bennak d’un ti degemer e kinnigomp doareoù
lies d’en ober diouzh an degouezh. War un dro gant se ez eus
ivez doareoù all da zegemer pe da lojañ estreget mont d’un ti
degemer, abalamour da gaout respontoù a-bazennoù diouzh
ezhommoù pep hini.

Greomp d’an dud sikouret bezañ emren
Evit sikour anezho da vezañ emren e-pad pell, dreist-holl war
dachenn ar c’henemprañ sokial ha micherel, e kinnig ar C’huzul-departamant hag e gevelerien ur skoazell diazezet war ar
pezh eo gouest pep den d’ober ha war ar pezh eo youlet d’ober.
Labourat a ra an dud a vicher evit lakaat an dud sikouret da
vezañ obererien o raktres buhez.
Steuñv departamant ar c’henemprañ (PDI). E 2016 e reomp
war-dro nevesaat ar PDI. Kemeret e vez perzh en afer-se gant
dileuridi eus an implijerien. Asambles ganto ha gant ar re a
labour war dachenn ar c’henemprañ (evel ar Stad, Pol Implij,
CAF, MSA, Kefridiezhoù Lec’hel, aozadurioù evit kenemprañ
dre an obererezh ekonomikel) e termenomp tri ahel strategel :
aesaat d’an dud bezañ emren ha lakaat o gwirioù da dalvezout, aesaat dezho kavout pe adkavout labour, gwellaat ar
c’henlabour etre ar re a labour war an dachenn-se ha gwellaat
ar c’hehentiñ.
Lakaet e vo palioù a bouez gant ar PDI hag a vo klasket ganto,
da gentañ, delc’her kont eus kement tra a c’hall lakaat tud e-

maez ar gevredigezh : lojeiz, mont ha dont, yec’hed, deskadurezh diazez. Labouret e vo ivez evit lakaat digeriñ ar servijoù
bank hag an ostilhoù niverel d’an holl, evel ar sevenadur, ar
sport, an obererezhioù sokial. Reiñ labour eo ar pal pennañ.
Labouret e vo muioc’h gant Pol Implij hag an IAE (ensavadurioù merañ embregerezhioù)
ha lakaet e vo ar bed ekoOuzhpenn an obererezhioù graet a-ratozh
nomikel muioc’h e-barzh ar
evit an dud war an oad e
jeu, dreist-holl dre an divizoù
soñj din e vefe ret sikour
an obererezhioù ma vez
kenemprañ er marc’hadoù
mesket ar remziadoù tud,
publik.
kuit d’an dud war an oad
Evit echuiñ, ret eo d’ar C’huzul-departamant, a implij re
yaouank e postoù implijoù
an dazont pe re all e stumm
kevratoù skoazellet, diskouez
ar skouer vat evit a sell ouzh
skoazellañ.

d’en em santout lakaet
a-gostez hag abalamour
d’ar re yaouankañ da
dennañ o mad eus skiantprenet an dud koshoc’h,
da welet ar gozhni evel
ul lodenn eus ar vuhez ha
d’asantiñ d’an disheñvelderioù.
Clotilde, Skaer

Aesaomp al liamm etre pazennoù an hentadoù ha diorroomp an dizarbenn
Fellout a ra d’ar C’huzul-departamant ma vo aes tremen eus
an eil pazenn d’eben en hentadoù kinniget evit sikour an dud
ha diwall a reomp, gant hor c’hevelerien, na vefe troc’h ebet
en hentadoù, pa vez kemeret an dud e karg pe er stignadoù
skoazell.
Gant hor c’hoant nad afe ket stad an dud war fallaat ha da
vestroniañ gwelloc’h an dispignoù publik, e roomp lañs pe e
sikouromp politikerezhioù dizarbenn youlek, dreist-holl evit a
sell ouzh solutaat al liamm sokial, ouzh ar gerentelezh, steuñ-

viñ ar genel, « koshaat diouzh ar gwellañ », ar yec’hed, pe
c’hoazh talañ ouzh ar boazioù arvarus.
Evit a sell ouzh gwareziñ ar vugale e fell deomp lakaat interest
ha raktres pep bugel e-kreiz hol labour. Kerkent ma c’haller e
ranker lakaat ar vugale da gemer perzh en dibaboù a sell outo.
Sikour a reomp ar gerent hag an obererezhioù dizarbenn abalamour, tamm-ha-tamm, da fiziañ kalz nebeutoc’h a vugale e
familhoù all.

Broudomp ar meskaj sokial ha stourmomp enep ar gwallziforc’hioù
Broudañ a reomp an degouezhioù a vez mesket enno tud a
bep seurt oad hag a bep metoù sokial, evel al lojeiz lakaomp.
Tro a vez e-giz-se da zegas eskemmoù etre an dud a-fet skiantprenet ha servijoù, ha da greñvaat al liammoù etre an holl e
Penn-ar-Bed.

ennomp evit a sell ouzh ar gartenn skol.
Da-heul ar pezh a reomp evit ar genskoazell e stourmomp
enep an holl wallziforc’hioù e Penn-ar-Bed. Stourm enep an
dizingalderioù etre ar maouezed hag ar wazed a yay d’ober
unan eus raktresoù pennañ ar respetad.

Er skolajoù e vroudomp ar meskaj sokial gant ar garg a zo fiziet
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kempouez ha reizh

Da-geñver ar pezh a fell deomp ober a-fet kengred e klaskomp ivez ur c’hempouez etre ar broioù liesseurt a gaver e
Penn-ar-Bed. Etre an arvor hag ar maezioù, etre ar bourc’hioù hag ar veurgêr, ar c’hêriadennoù hag ar c’harterioù,
fellout a ra d’ar C’huzul-departamant ma’z aio an traoù war-raok en un doare kempouez e pep lec’h e Penn-ar-Bed.
Prederiet omp gant an takadoù lec’h ma’z eus diaesterioù evit an dra-mañ-tra, dreist-holl diaesterioù stag ouzh ar
mont-ha-dont. Teuler a reomp evezh da chom hep dispign re a zouaroù ha da wareziñ anezho.

Sikouromp aesaat d’an dud mont e darempred gant ar servijoù publik
Bezañ aes mont e darempred gant ar servijoù publik zo un
dra a bouez evit lakaat ar politikerezhioù publik da vont endro. Eus ar pep talvoudusañ eo evit al liammoù sokial hag evit
dedennañ tud.
Gant ar Brastres departamant evit aesaat d’an dud mont e
darempred gant ar servijoù publik, savet gant ar Prefeti hag ar
C’huzul-departamant, e vez sellet ouzh an doare ma’z a meur
a servij publik ha prevez en-dro. Ret e vo sevel diskoulmoù, ha
sevel anezho a-stroll, evit respont da c’houlennoù paotred ha
merc’hed Penn-ar-Bed.
Mont a ra ar C’huzul-departamant muioc’h-mui war-zu politikerezhioù hag ur mont en-dro diouzh an takad-mañ-takad.
Tostaat a ra ouzh an dud hag ouzh o ezhommoù gant obererezhioù nes.
An dud a labour bemdez war dachenn an obererezh sokial er
C’huzul-departamant, e-barzh ar renerezhioù nevez evit pep
takad, o dez darempredoù bemdez gant an annezidi ha kenlabourat a reont gant ar gevelerien a zo war al lec’h.
Evit a sell ouzh mont-ha-dont hag an danframmoù : hentoù,
treuzdougen, porzhioù, mont-ha-dont dous, e vez labouret tost
ouzh an dud war ar pemdez gant implijidi an departamant.

Sifroù pouezus
6 100 tiegezh a vez sikouret
gant ar Font kenskoazell evit
al lojeiz e Penn-ar-Bed
33 lec’h liesservij zo staliet
e Penn-ar-Bed dija
3 560 km
hentoù-departamant
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An 10 servij hag a rank bezañ 15 munutenn (well-wazh)
d’ar muiañ eus ti an dud, hervez ar re o deus respontet :
2. Stalioù-boued nes

6. Magourioù,
arsavioù-diwallerezh

3. Bilhedaouerioù

7. Servijoù ar post

4. Skolioù-mamm
ha skolioù kentañ derez

8. Treuzdougen kêrel

5. Apotikerezhioù

10. Kreizennoù-dudi

1. Stalioù-bara

9. Porzhioù-servij

Lec’h ma n’eo ket stank ar servijoù publik e sikouromp,
asambles gant an etrekumuniezhoù eno, sevel Tiez ar servijoù
publik, liesservij ha gant meur a geveler.
War ar maez e talc’homp da sikour ar c’henwerzh hag an artizaned servijoù da chom en o sav abalamour ma tegasont lañs
da greiz ar bourc’hioù, servijoù d’an dud, delc’her a reont obererezhioù eno ha krouet e vez postoù labour ganto zoken.
Sikour a reomp an oberoù nevezus, e-giz ar servijoù publik
red a zeu da dalañ ouzh an digempouez etre ar broioù ha da
gemer gwelloc’h an diorren lec’hel e kont.

Kaout ur c’hinnig lojeiz sur hag a glot gant ezhommoù tud Penn-ar-Bed
Abalamour d’an holl dud, par-ouzh-par, da c’hallout kavout lojeiz en departamant a-bezh, e klaskomp gwellaat koulz niver
ha kalite al lojeiz.
Gant Habitat 29, ar feurmer evit an departamant, e labouromp evit diorren ha gwellaat al lojeiz sokial da feurmiñ gant
ur priz izel a-walc’h, evit mont enep an diaezamantoù a-fet
energiezh, ha dre vras evit aesaat d’an dud kavout pe mirout
o lojeiz. Asambles gant ar strollegezhioù a sell an dachenn-se
outo emaomp o labourat evit lakaat al lojeiz nevez pe kozh da

glotañ gant ezhommoù tud Penn-ar-Bed ha gant ar palioù a
fell d’ar strollegezhioù tizhout.
Lakaet ez eus bet krouiñ ar C’huzul war ar Savouriezh, ar
C’hêraozañ hag an Endro (CAUE) gant ar C’huzul-departamant. Kemer a ra perzh e politikerezhioù al lojeiz : sikour ar
c’humunioù da dermeniñ o raktresoù, kelaouiñ ha sachañ
evezh an dud war kalite ar savouriezh hag ar c’hêraozañ. Reiñ
a ra kuzulioù d’an dud pa vezont o lakaat sevel tiez.

Aesaomp d’an dud mont ha dont
Ret eo kaout muioc’h a
servijoù a-bell hag ivez klask
tostaat ar servijoù ouzh al
lec’h m’emañ an dud.
Ur penn embregerezh,
Pornaleg-Leskonil.

Ar C’huzul-departamant zo
e-touez ar re a ra war-dro
an hentoù er vro ha monedone an dud. Lakaat a reomp
arc’hant evit modernaat ha
kempenn an 3 500 km a hentoù-departamant ha krouiñ a

reomp leurioù-kenweturañ evit broudañ an dud d’ober gant
doareoù mont-ha-dont ha ne zispignont ket re a energiezh.
Savet e vez hentadoù a-ratozh evit broudañ an dud d’ober
gant doareoù mont-ha-dont dous. Mat int evit ar mont-hadont pemdez hag ivez evit sikour an touristerezh e Penn-arBed.

Sikouromp kreñvaat an oberoù a-stroll hag al liamm sokial
Evit kreñvaat ar genskoazell etre ar broioù e c’hallomp
kontañ war nerzh paotred ha merc’hed Penn-ar-Bed a zo
gouest da dalañ ouzh an dalc’hoù. Broudañ a reomp an
dud ac’hann d’ober traoù er vro ha da sevel rouedadoù.
Asambles gant ar c’humunioù hag ar c’humuniezhoù e

sikouromp stankaat ha liesaat buhez ar c’hevredigezhioù.
Sikour a raimp dreist-holl an oberoù keodedel a-berzh an dud
evit talañ ouzh an diaesterioù abalamour ma vezer e takadoù
pell pe lakaet a-gostez er gevredigezh.

Gwarezomp an dud
Kefridioù pennañ Servij-departamant an Tanioù-gwall hag ar
Sikourioù (SDIS 29) eo dizarbenn, gwareziñ an dud, ar madoù
hag an endro, prientiñ an doareoù da wareziñ. Aozañ a ra an
doareoù sikourioù prim d’an dud a zo tapet en ur gwallzarvoud
bennak, bras pe bihan, hag ivez ar mod ma vez kaset ar c’houzañvidi kuit.
Labourat a reomp asambles gant ar c’humunioù hag ar c’hu-

muniezhoù-kumunioù evit ingalañ ar servij-se en un doare
kempouez en departamant abalamour da wareziñ tud Pennar-Bed eus ar gwellañ.
Lakaat a raimp ar SDIS da gemer perzh en hon oberoù evit ar
re yaouank : ober muioc’h a labour dizarbenn ha broudañ ar
re yaouank da vont e-barzh ar jeu evel tud a-youl vat.
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a sach an dud

Un natur miret ha gwarezet, pouez bras ar mor, ur bern seurtoù plant ha loened, ar sevenadur, ar glad pinvidik, ar
yezh, startijenn an dud a zo barrek-kenañ d’ober traoù, da grouiñ ha da lakaat o foan a-stroll, kement-se a sikour
sachañ an dud war-zu Penn-ar-Bed. Fellout a ra deomp solutaat ar perzhioù mat-se a zegas lañs deomp, ha lakaat
anezho war wel.
Krouet e oa bet ar merk « Pep tra a grog e Penn-ar-Bed » e 2011, diazezet eo war lorc’h a-stroll tud an departamant,
o spered a genskoazell hag ar fed int tomm ouzh o bro, ar pezh a ra dezho bezañ digor war ar bed. Gant sikour ar
merk-se hag e rouedad kannaded ez aimp da vrudañ un departamant digor ha kreñv e identelezh, ur vro ma c’haller
ober traoù, ur vro ma reer traoù.

Miromp un endro naturel hag un endro bevañ a galite
Al lec’hioù disheñvel hag ar meteier a bep seurt zo perzhioù
eus ar c’hentañ evit degas brud vat war Benn-ar-Bed. Puilh eo
an traoù war an dachenn-se en departamant, n’eus ken soñjal emañ ennañ Park Natur Rannvroel Arvorig (PNRA) ha Park
Natur Mor an Hirwazh (PNMI), ar park naturel mor broadel
kentañ e Frañs.

Evit solutaat an endro bevañ kempouez-se e sikouromp ar
strollegezhioù a fell dezho gwellaat an doare m’eo kempennet
o lec’hioù foran.
A-hend-all e kemeromp perzh er politikerezhioù evit gwellaat
kalite an dour. Sikour a reomp dizarbenn ar riskloù, an dourbeuz da skouer, pe e vefe ar stêrioù pe ar mor.

Gwasket e vez an endro a galite uhel-se ha diwar se e c’hall
bezañ breskoc’h-breskañ.
Ober a reomp evit delc’her ar glad naturel hag ar vevliesseurted, ha lakaat anezho war wel. Gant hor c’hevelerien e warezomp an takadoù naturel bresk ha digeriñ a reomp anezho
d’an dud en ur ziwall mat, dezho d’anavezout gwelloc’h al
lec’hioù-se.

C’hoant am eus e vefe lakaet endro
dibar hon departamant war wel :
ar maezioù, an arvor, an takadoù
naturel (evel Menez Are ha Menez
C’homm, an traoñiennoù a gaver
e-leizh, ouzhpenn an arvor hag an
tevennoù), PNRA, an inizi, ar savadurioù, ar sevenadur.
Daniel, Montroulez
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Lakaomp hor glad hag hor sevenadur
puilh ha lies war wel
Hervez an UNESCO : « Ar sevenadur eo an diazez ret evit kement
diorren gwirion a vefe. Ret eo d’ar gevredigezh reiñ bec’h da vat
evit aozañ, merañ hag arc’hantaouiñ an obererezhioù sevenadurel. Evit en ober e ranker kemer ezhommoù ha diaesterioù
pep kevredigezh e kont en ur deuler evezh e vo roet ar frankiz a
zo ezhomm evit krouiñ war an dachenn sevenadurel, koulz a-fet
danvez hag a-fet soñjoù diazez ».
Un toullad mat a vloavezhioù zo eo bet heñchet he folitikerezhioù sevenadurel gant ar C’huzul-departamant war daou
ahel : reiñ an tu d’an arzourien da grouiñ ha da ziskouez o
c’hrouidigezhioù ha digeriñ ar c’hrouidigezhioù-se d’ar muiañ
a dud ma c’haller.
Gant ar sevenadur e c’haller soñjal ar bed ha lakaat an dud da
zaremprediñ an eil egile war ar pemdez, hag ouzhpenn-se eo
un doare evit an departamant da vezañ anavezet e lec’h all,
da sachañ obererezhioù ekonomikel ha touristel war e du, ha
degas a ra peadra da fougeal d’an dud a zo o chom e Pennar-Bed.
Evit a sell ouzh ar glad e fell d’ar C’huzul-departamant lakaat
anavezout hon takad dre Mirdi Breizhek an Departamant hag
al lec’hioù dibar m’eo perc’henn warno, dreist-holl an domanioù stag ouzh an diazezadur publik a genlabour sevenadurel
« Hentoù ar Glad e Penn-ar-Bed ».
En hon oberoù e fell deomp, war un dro, treuzkas an traoù
d’ar remziadoù da zont ha digeriñ al lec’hioù d’an dud
ac’hann pe eus lec’h all.
Un departamant disheñvel eo Penn-ar-Bed war dachenn
an arzoù bev ha gwelet, gant an traoù a bep seurt, puilh ha
startijenn ganto, a vez kinniget ennañ : salioù arvestoù ha skipailhoù arzourien a live broadel hag etrebroadel, festivalioù,

Lakaomp kreñvaat diorren
ar brezhoneg
Evit lakaat ar brezhoneg da vezañ bev-buhezek e Penn-ar-Bed
e kasomp un obererezh youlek en-dro.
Broudañ a reomp ar c’hentelioù evit reiñ un tañva pe deskiñ
brezhoneg ha sikour a reomp an obererezhioù hag a laka ober
gant ar brezhoneg er vuhez sokial abalamour d’ar yezh da vevañ pa’z eo ur merk bev eus identelezh ar vro-mañ.
E 2016 emaomp o sevel ur brastres evit ar yezh hag a vo kinniget gantañ ur steuñv ober evit ar brezhoneg.

krouidigezhioù kleweled, lec’hioù evit diskouez an arz a vremañ.
Evit sevenadur ar skiantoù hag an teknikoù, a gaver en departamant dija, krouet e vo un dra nevez diwar kinnigoù Levr glas
Grenelle ar mor : Kreizenn vroadel an tourioù-tan. Savet e vo
gant sikour oberiant izili ar Strollad a laz foran.
Dav eo d’ar C’huzul-departamant bezañ oberiant bepred war
dachenn ar sevenadur e Penn-ar-Bed, hag evit en ober e rank
sikour an arz en departamant ha digeriñ an traoù en un doare
par d’an holl. Gallout a raimp ober kemend-all e modoù nevez
ha disheñvel abalamour da vont diouzh an ezhommoù nevez
ha diouzh an oberoù nevezus.

Sifroù pouezus
1 200 km aodoù
Ar Park natur mor kentañ krouet
e Frañs
Ouzhpenn 3 800 km
a wenodennoù-bale renablet
60 % eus ar vrezhonegerien
28 000 a studierien
1 500 a glaskerien hag a ijinourien
en ensavadurioù publik

Muioc’h a vrezhoneg a rankfe
bezañ lakaet er vuhez foran.

Ar 7vet departamant evit a sell ouzh
an touristerezh

Ronan, Kraon
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Gwarantomp ur c’hinnig a-fet enklaskoù ha stummadurioù a live uhel
Degemeret e vez tost da 28 000 a studierien e Penn-ar-Bed.
Ennañ ez eus div skol-veur brudet e Frañs, skolioù uhel, skolioù
a gelennadurezh uhel ha meur a greizenn enklask ha neveziñ
teknologel.
E 2016, diouzh diferadurioù al lezenn NOTRe, e krogomp da
sevel Brastres Departamant ar Skolioù-meur hag ar Skiantoù
(SDUS).
E Penn-ar-Bed e kaver ivez meur a bol gwellentez, enno meskha-mesk enklaskoù publik ha prevez, neveziñ hag obererezh
ekonomikel war dachennoù hag a vo lañs ganto en amzer-

da-zont evel ar sevel bigi, ar merdeiñ, an energiezhioù mor
nevezadus, ar bevdeknologiezhioù, ar voroniezh, industriezh
ar boued, an niverel, ar yec’hed…
Gant obererezhioù an ensavadurioù-se hag a ra traoù eus ar
pouezusañ evit kempenn ha diorren an departamant, evit
sachañ tud hag embregerezhioù etrezek ennañ, e vez roet lañs
d’an neveziñ, degaset barregezhioù nevez, ha broudet e vez ar
c’henlabour hag an eskemmoù gouiziegezhioù gant ar rannvroioù hag ar broioù all. An dra-se zo kaoz e sikouromp anezho
da-heul ar politikerezhioù diorren hag implij en tiriadoù. En
un doare kempoell gant ar pezh a vez graet gant ar Rannvro.

Lakaomp ar pouez war ar mor hag an arvor,
ur perzh mat eus ar pouezusañ evit an departamant
Ar 1 200 km aodoù eus Penn-ar-Bed a ya d’ober ur c’hard eus
hed an aodoù e Frañs a-bezh hag en hon departamant e labour 25 % eus ar glaskerien war dachenn skiantoù ha teknologiezhioù ar mor e Frañs.
E 2016 emaomp o sevel ur strategiezh a-ratozh evit an departamant, e-giz-se e fell deomp kaout un anaoudegezh eus ar
mor hag eus an arvor asambles gant an holl a sell an dachennse outo, ha lakaat ar mor, a zo stag skeudenn Penn-ar-Bed
outañ, da vezañ unan eus ar perzhioù pennañ evit degas brud
vat ha reiñ lañs d’an departamant en dekvloazioù da zont. Er
c’heñver-se hon eus embannet an atlas departamant kentañ
diwar-benn ar mor hag an arvor.
Treuzkaset eo bet, hervez al Lezenn
NOTRe, ar porzhioù kenwerzh, dresañ ha sevel bigi, hag ar porzhioù
ma loc’her da vont d’an inizi. Evit ar
pesketaerezh, a zo ur filierenn ekonomikel a-gozh en departamant, ha
dreist-holl e Bro-Gerne ma vez produet tost da 25 % eus ar pesketaerezh
fresk e Frañs, en deus goulennet ar
C’huzul-departamant delc’her gant
ar gefridi-se. En em glevet eo gant ar
Rannvro hag an etrekumuniezhoù a
sell an dachenn-se outo evit merañ
an traoù war daou live evit frammañ
filierenn ar pesketaerezh.
Rankout a ra Penn-ar-Bed ha Breizh
adsevel diazezoù o ekonomiezh,
dezhi da vont diouzh doareoù ar
c’hantved-mañ a zo o kregiñ ha
diouzh perzhioù mat ar vro-mañ !
Kresk glas : rodoù-dour, strad
ar mor, treuzdougen skañv dre
vor, adperc’hennañ ar morioù,
paouez a sellet war-zu diabarzh an
douaroù.
Jonathan, Plonger
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War live an departamant e vo graet war-dro merañ, kempenn
ha delc’her ar porzhioù pesketa-bageal e ratre e Kerne gant ur
sindikad kemmesk. War live ar Rannvro e vo ur Strollad a laz
foran (GIP), « Pesketaerezhioù Breizh » e anv, evit kenurzhiañ
strategiezh ar Rannnvro war dachenn ar pesketaerezh.
En hon departamant ez eus 233 c’hreizenn ha 508 embregerezh war dachenn ar verdeadurezh. Gant 5vet Levr glas ar verdeadurezh a vo lakaet da dalvezout asambles gant hor c’hevelerien, e fell d’ar C’huzul-departamant diorren an obererezhioù
hag ar filierennoù war an dachenn-se hag a zegas lañs d’an
ekonomiezh ha d’an touristerezh en hor bro.

Sikouromp ar cheñchamantoù rekis e filierenn al labour-douar
hag industriezh ar boued
Pouezus-bras eo al labour-douar evit an ekonomiezh e Pennar-Bed. Er mareoù-mañ ez eus cheñchamantoù bras evit ar
7 000 atant a zo en departamant. Ar pezh a reomp dreist-holl
eo skoazellañ anezho da vont diouzh ar cheñchamantoù-se, da
skouer o sikour labourerezed ha labourerien-douar yaouank
d’en em staliañ.
Evit aesaat d’an dud prenañ traoù produet er c’hornad ha harpañ ar filierennoù labour-douar dre amañ ez aimp e-barzh ar
savenn marc’hadoù publik Agrilocal ma vez lakaet ar brenerien bublik e darempred war-eeun gant ar broduerien lec’hel.
Broudañ a raimp ar pretioù stroll (skolajoù, ensavadurioù
sokial, pretioù melestradurel) d’ober kemend-all.

Roomp lañs d’un touristerezh
a skiant-vat
Emañ Penn-ar-Bed er 7vet plas e Frañs evit a sell ouzh an touristerezh.
Gant ar Brastres departamant evit diorren an touristerezh e
reomp war-dro kennurzhiañ labour an obererien publik ha
prevez en departamant a-bezh, koulz en arvor hag en douaroù. Klask a reomp sikour anezho da vezañ an efedusañ ma
c’hallont, da ginnig traoù hag a gord gant an ezhommoù, ha
da lakaat o labour war wel. Skoazellañ a reomp ar re a ya warzu an neveziñ hag al liesaat ha broudañ a reomp an touristerezh evit an holl.

Lañsañ a raimp, asambles gant an obererien war al lec’h, ur
Raktres Boued evit an Tiriad (sellet ouzh ar pajennoù da-heul :
ar 5 raktres pennañ).
Evit ar filierenn en he fezh, klask a reomp lakaat gwellaat an
aozioù labour, broudañ d’ober muioc’h gant doareoù hag a
zouj an endro, hag evit broudañ an dud da brenañ traoù produet er c’hornad-mañ.
Gant « Labocea », ul labourva publik savet ha meret ganeomp
asambles gant kevelerien, e reomp war-dro ur gefridi a yec’hed
publik hag evit eveshaat an epidemiezhoù, abalamour da
warantiñ stad vat a-fet yac’husted d’ar sevel loened e Breizh.

Hervez ar respontoù, setu ar pezh a laka Penn-ar-Bed da sachañ an dud :
• Kalite an endro hag al lec’hioù kaer
• An obererezhioù sevenadur pe sport a vez kinniget stank
• Al lañs a zo gant an touristerezh
• Al lañs a zo gant ar merdeiñ
• Aes ha sur eo mont ha dont war an hentoù
• Ur rouedad kêrioù bras ha bourc’hioù kempouez
• Ar stummadurioù hag an aozadurioù enklask a gaver ennañ
• Al lojeiz
• Bezañ kevreet ouzh ar rouedadoù niverel uhelgas ha kas uhel-kenañ
• Kavet e vez labour ennañ
• Kenkoazell a c’haller kavout etre ar remziadoù
• Gallout a reer dont betek amañ gant an hent-houarn tizh bras
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Engouestl bras

Penn-ar-Bed

kevreet ha digor

Emaomp en ur gevredigezh hag en em astenn er bed a-bezh, skignet e vez ar c’heleier kerkent ha deuet er-maez
betek kornioù pellañ ar blanedenn gant ostilhoù liesvedia gwelloc’h-gwellañ, rak-se eo ret da Benn-ar-Bed chom
kevreet ha digor war ar bed. Bezañ digor a dalvez evit maouezed ha gwazed frank en o spered hag en o doare da
dapout gouiziegezhioù, koulz hag en ur mod teknikel, evit ar rouedadoù mont-ha-dont ha kehentiñ.

Roomp lañs d’un diorren kempouez eus an niverel
Levezonet eo pep tra en hor buhez pemdez gant an « dispac’h
niverel ». Abalamour da zelc’her kont eus ar cheñchamantoùse ha da sikour tud Penn-ar-Bed d’ober gant ar binvioù-se, e

fell deomp lakaat ar pezh a sell ouzh digeriñ an traoù niverel
d’an holl da dremen a-raok pep tra (sellet ouzh ar pajennoù
da-heul : ar 5 raktres pennañ).

Kreñvaomp ar moneduster war-zu Penn-ar-Bed hag e Penn-ar-Bed
Paneve an deservij mat ne c’hall ket an takadoù mont warraok. Delc’her a ra ar C’huzul-departamant da reiñ bec’h evit
gwellaat ar moneduster e Penn-ar-Bed ha liammañ anezhañ
ouzh ar rouedadoù treuzdougen broadel hag etrebroadel.
Kemer a reomp perzh evit sevel hag arc’hantaouiñ ar raktresoù.
A-benn 2017 e vo lakaet al linenn hent-houarn tizh bras da
vont en-dro e Breizh. E Brest hag e Kemper e vo gallet e-giz-se
gounit tost da dri c’hardeur evit an trenioù a zeuio eus Pariz pe
ar re a yelo di.
Delc’her a raio ar C’huzul-departamant, asambles gant ar
strollegezhioù all e Penn-ar-Bed ha gant Rannvro Breizh, da
lakaat ar moneduster war-zu hag e Penn-ar-Bed da dremen
a-raok pep tra.
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Merket eo ar moneduster evit kornôg Breizh evel unan eus
dalc’hoù ar raktres Linenn Nevez Kornôg Breizh Broioù al Liger
(LNOBPL) evit ar pemzek vloaz da zont.
A-hend-all e vez graet strivoù gant Penn-ar-Bed ha Rannvro
Breizh abalamour da lakaat kregiñ gant al labourioù war al
linenn Brest-Kemper ar buanañ ar gwellañ, evel ma oa lavaret
gant ar Gevrat Steuñv Stad-rannvro (CPER). Kaset e vint en-dro
e 2017. Al linenn-se a ya d’ober un ailhedenn e chadenn an
hent-houarn e Breizh.
Evit a sell ouzh an aveadurioù mont-ha-dont e vez adkempennet an hentoù departamant ingal. Asambles gant pep kornad
e vez dibabet war beseurt tu e fell deomp mont evit mad an
holl.

Roomp d’ar skolajiadezed ha d’ar skolajidi peadra da stummañ o fersonelezh
diouzh ar gwellañ
Fellout a ra deomp aesaat da dud Penn-ar-Bed tapout
gouiziegezh, rak-se e prederiomp kalz ouzh ar re yaouank a vez
degemeret er skolajoù.
Ober a reomp diouzh ma ne vo skoilh ebet evito e-keñver ar
gelennadurezh roet dezho hag e-giz-se e sikouromp anezho da
zont da vat. Da skouer, lakaat a reomp arc’hant evit ober d’ar
savadurioù klotañ gant an doareoù pedagogel nevez, dreistholl ar re a zo stag ouzh implij an teknikoù niverel.
Ouzhpenn ar salioù kelenn ostilhet mat ha digor d’an dud
nammet e taolomp kalz a evezh ouzh al lec’hioù ma tremen
buhez ar skolajiadezed hag ar skolajidi war ar pemdez ha lakaat a reomp ar skolajoù da vezañ digor war ar bed a zo en-dro
dezho.

Ar C’huzul-departamant a ro skoazell ivez da raktresoù zo hag
a vez kaset da benn gant ar skolajoù abalamour da zigeriñ
muioc’h speredoù ar re yaouank ha broudañ anezho da gaout
ur sell a skiant war an traoù : gevelliñ sevenadurel, agenda 21,
kevrennoù sport, raktresoù war ar skolaj hag ar vro lec’h
m’emañ ha kement zo.

En hor rannvro e plij d’an dud
en em gavout asambles, bevañ
asambles, hag ar pezh a sell ouzh ar
sevenadur zo pouezus-tre en
afer-se. Da’m soñj ne c’hall ket
ar Genskoazell bezañ paneve an
diorren sevenadurel, dreist-holl gant
an deskadurezh pobl.
Christian, Pont-ar-Veuzenn

Digoromp ar sevenadur
hag ar sport d’an holl
Ezhomm bras a vez eus ar sevenadur hag eus ar sport, d’an
dud da vezañ en o bleud, da vezañ digor war an dud all ha
d’ober eskemmoù ganto, evit delc’her al liamm hag ar c’hempouez sokial. Mont a reont d’ober diazezoù hor c’hevredigezh
ha ganto e c’haller mirout ouzh an dud a chom serret warno
o-unan.
Broudañ a reomp da gentañ-penn ar raktresoù a-stroll el lec’hmañ-lec’h, war dachenn ar sevenadur pe ar sport, lañset gant
ar c’hevredigezhioù ha skoazellet gant an etrekumuniezhoù,
da-geñver ur strategiezh hag ur politikerezh publik kenurzhiet
evit pep diazad bevañ.

Sifroù pouezus
112 skolaj
43 155 a skolajidi e distro-skol
2016-2017
251 levraoueg lec’hel
233 400 a aotreidi evit
ar sportoù
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Engouestl bras

Penn-ar-Bed

da sikour ha da vodañ

An obererezh publik a rank reiñ tro da greñvaat ha da ziorren kevelerezhioù nevez, evit ma vo muioc’h a dud o kemer
perzh ennañ, evit gwarantiñ e gempoellded, e efedusted hag evit gwellaat an dispignoù foran.

Kendalc’homp ha startaomp ar c’hevratoù-tiriad
Ar C’hevratoù-tiriad gant an etrekumunelezhioù hag ar broioù
eo ar benveg gwellañ evit tiriadelaat hon obererezhioù
boulc’het meur a vloaz zo.
Ar c’hevratoù-se, e servij ar c’hempouez etre an dud hag an
tiriadoù, zo enno engouestloù arc’hant pe obererezh evit ar
gaserien raktresoù e-pad amzer ar respetoù lec’hel. Binvioù
int ivez evit marc’hata ha sevel ur c’henlabour gant an etrekumunelezhioù, ha tro a roint da voulc’hañ prederiadennoù
war framm ar gouarnerezhioù lec’hel pe war dasparzh an obererezhioù.
Savet e vo ar c’hevratoù hervez an ezhommoù a vo termenet
hag a vo santet gant an holl obererien lec’hel ha dreist-holl

Harpomp ha strollomp ar c’henoberoù
Kefridi ar C’huzul-departamant eo luskañ ha strollañ oberoù
lañsus an tiriad hag aesaat ar c’henlabour. Aesaat a reomp an
traoù ma tostafe an obererien an eil re d’ar re all, pe e vefent
eus ar metoù publik, eus ar c’hevredigezhioù pe eus ar metoù
prevez. Gant an dra-se e vo ur c’hinnig hollek ha klokoc’h d’an
holl dud eus Penn-ar-Bed. Broudañ a reomp an dud da labourat a-stroll ha sikour a reomp ar rouedadoù hag ar filierennoù
d’en em frammañ er c’humunioù pe en departamant.
War dachenn ar genskoazell etrebroadel e harpomp ar raktresoù diorren padus kaset en-dro e broioù ar su en ur startaat pal
an emrenerezh evit ar raktresoù-se hag an distro evit departamant Penn-ar-Bed. Harpañ a reomp ivez oberoù ar re yaouank
en estrenvro hag ar raktresoù evit deskiñ ar geodedouriezh
abalamour da wriziennañ Penn-ar-Bed en e endro bedel.

• 96 % eus an dud aterset a sav a-du penn-da-benn pe
kentoc’h a-du gant ar soñj e rank politikerezhioù an departamant bezañ disheñvel el lec’h-mañ-lec’h.
• 73 % eus an dud aterset a soñj dezho eo pouezus reiñ digor
d’ar roadennoù foran hag o finvidikaat (open data)
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ar c’hevredigezhioù. Pouezus-kenañ eo ar maread-se evit kompren gwelloc’h ezhommoù an annezidi hag an annezadezed.
Gant ar c’hevratoù e c’haller harpañ ar raktresoù adalek ar sevel betek ar mare ma vint lakaet e pleustr. Ar pal eo rentañ ur
servij gwelloc’h d’an implijerien ha klask frammañ gwelloc’h
an obererezhioù.
Diorren a raimp lodenn ar c’hempouez sokial er c’hevratoùtiriad gant an holl etrekumunelezhioù. Diazezet eo
pennaennoù sevel al lodenn-se war un sell boutin war an
ezhommoù sokial, ur gouarnerezh sokial hag ur programm
obererezhioù kensavet.

Diorroomp an ijinouriezh en departamant hag ar skoazell deknikel
Pell zo ez eo an Departamantoù obererien bouezus a-fet skoazell deknikel hag ijinouriezh. Deuet eo al lezenn ANTR da greñvaat ar gefridi-se a zo fiziet er C’huzul-departamant.
Ar skoazell deknikel zo un harp war tachennoù hag a denn
dreist-holl d’an obererezh, gant ur gwir vailhoni, evit skoazellañ ar strollegezhioù da lakaat raktresoù resis da zont war wel.
An ijinouriezh zo war un dachenn ledanoc’h hag enni ez eus
un vent strategel, evit an departamant a-bezh hag e servij an
tiriadoù hag ar strollegezhioù a ya da ober anezhañ.
Ober a raio an departamant ur c’hinnig servij d’an tiriadoù
e dibenn ar bloavezh 2016. Anv zo, da gentañ, da zielfennañ

petra e vo an ezhommoù hag ar c’hoantoù. Gwelet a raio an
departamant, da c’houde, gant ar strollegezhioù hag ar frammoù a ra war-dro an ijinouriezh, peseurt tachennoù dibab,
penaos kenlabourat ha peseurt live servij tizhout.
Kefridioù ar frammoù pennañ eus an departamant omp ezel
anezho, ha diazezerien anezho zoken, a vo resisaet ha liammet
kenetrezo.
Startaet e vo ar gefridi da arsellet an tiriad. Gant un anaoudegezh pizh eus an tiriadoù e c’haller bastañ d’o ezhommoù,
gouzout en a-raok petra e vo an emdroadurioù, ha respont
dezho en un doare dereat ha difer.

Aesaomp ha kenurzhiomp digoradur ar roadennoù foran
Bez’ e vimp o luskañ en departamant argerzh digeriñ ar
roadennoù foran (« open data ») hag ober a raimp en doare
ma c’hallo an dud ober gant hor roadennoù a laz hollek. Teuler

a raimp evezh ma vo kempoell hag anterin ar roadennoù
embannet ha luskañ a raimp un argerzh hag ur gefridi evit
merañ ar roadennoù (« data-manager »).

Ensavadurioù publik hag aozadurioù kevelet an Departamant
Bageal e Penn-ar-Bed
Penn-ar-Bed Touristerezh

Bageal

Namm

Ti-departamant an dud nammet

Touristerezh
Gwareziñ an dud

Servij-departamant an tanioù-gwall
hag ar sikourioù e Penn-ar-Bed

Hentoù ar Glad e Penn-ar-Bed
Sonerezhioù ha Dañsoù
e Penn-ar-Bed

Terkerezh
an tiriad

Penn-ar-Bed Ijinouriezh Skoazell

Kuzul savouriezh, kêraozañ
hag endro Penn-ar-Bed

Yec’hed
foran

Sevenadur

Kevredad terkañ
Penn-ar-Bed

Ofis publik departamant
al lojeiz e Penn-ar-Bed
(Annez 29)

Labourva publik alioù, mailhoni
ha dielfennadur e Breizh

Gwareziñ an endro
Park natur rannvroel
Arvorig

Sindikad kemmesk aveadur
touristel ar Stêr-Aon
hag ar Stêr-Iêr
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nevezus

Emaomp en ur mare ma vez kalz a cheñchamantoù, a gemmoù bras zoken, rak-se eo ret d’an obererezh publik
cheñch ivez ha mont war nevesaat abalamour da vezañ tostoc’h ouzh an dud. An doareoù da soñjal ar politikerezhioù
publik ha da lakaat anezho e pleustr a rank emdreiñ evit reiñ respontoù efedus d’ar pezh emañ ar c’heodedourezed
hag ar geodedourien o c’hortoz.

Soñjomp an Departamant e-giz ul labourva soñjoù ma vez lakaet ar c’hinnigoù e go
Evit aesaat d’an neveziñ sokial ha keodedel dont war wel e vo
staliet, en hor servijoù, ur gefridiezh eveshaat, kelaouiñ, priziañ ar pezh a c’haller ober. Dav eo degemer an dalc’herien
soñjoù diouzh ar gwellañ evit sikour anezho da gas o raktresoù
nevezus da benn en un doare padus. Implijet e vo ivez evit priziañ ar skiant-prenet ha tennañ hor mad anezho, ha goude-se
lakaat tud all d’ober berzh eus o zu.
Kinniget e vo, asambles gant ar gevelerien a fello dezho, ur
yalc’had evit an neveziñ, da gentañ-penn evit an dud a gemer
perzh en oberoù sokial nevezus harpet gant ar strollegezhioù.

War un dro gant se, abalamour d’implijout an arc’hant
diouzh an efedusañ, e vimp atav war evezh kuit da c’hwitañ
war an digarezioù da gaout sikourioù a-berzh Europa pe
a-berzh an diazezadurioù. Klasket e vo doareoù nevez da
arc’hantaouiñ hag a vo gallet arnodiñ : budjedoù perzhiañ,
klask mesened pe difraeoù madobererezh, arc’hantaouiñ
a-stroll ha kement zo. Priziet e vo penaos ez ay an traoù-se
en-dro diehan.

Skoazellomp an ekonomiezh kenlabour ha kengret
En em glevet a raimp gant Rannvro Breizh ha Kambr-rannvro
an Ekonomiezh Sokial ha Kengret (CRESS) evit skoazellañ
diorren ha frammañ an ekonomiezh sokial ha kengret, ha
brudañ anezhi.

Broudañ ha skoazellañ a raimp an oberoù lañset gant ar
strollegezhioù war dachenn an ekonomiezh kenlabour : krouiñ
savennoù kelaouiñ ha kendivizout, binvioù boutin evit an
urzhiadiñ publik, ispiserezhioù ha kement zo.

Emaon oc’h hunvreal e Pennar-Bed ijin e-leizh ennañ hag
en ur galloud politikel hag a
sikour an nerzh a ya a-du gant
ar bevañ mat asambles.
Marion, Penn-ar-Bed
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Gallout a reer reiñ lañs da
draoù nevezus gant evezh kuit
a riskloù met n’eo ket e-giz-se
ez aimp war-zu un amzer-dazont ijinus da vat. Gant ur gwir
sikour da aozañ an utopiezh e
c’hallfe ur bern re yaouank,
hag i erru didouellet, adkavout
startijenn.
Évelyne, Ploveur

Skoazellomp ar raktresoù neveziñ sokial lusket
gant ar broioù
Broudañ a raimp da glask diskoulmoù
nevezus evit « ober en un doare disheñvel ». Arnodiñ a raimp oberoù ma
vez broudet an ijin a-stroll, an neveziñ
a-fet melestriñ, ar c’henlabour gant
kevelerien, ma vez selaouet alioù

an dud ha lakaet an implijidi hag an
dud dre vras e-barzh ar jeu. Soñjal a
ra deomp da vat ez eo an neveziñ an
doare efedusañ da brientiñ an amzerda-zont evit Penn-ar-Bed.

Hervez ar re o deus respontet e vefe ar
pep gwellañ :
• Sikour raktresoù lec’hel a-stroll
da zont war wel
• Sevel lec’hioù boutin evit degemer
an dud
• Krouiñ ur font skoazell d’an
neveziñ
• Broudañ d’ober gant pellservijoù
abalamour da zigreskiñ ar montdont
• Kinnig ober muioc’h gant an niverel
en darempredoù gant tud Pennar-Bed

Emaomp en ur blegenn a bouez war an tachennoù sokial, ekonomikel ha keodedel. Lañset e
vez raktresoù a-zegoù war an temoù-se dre ar bed. En departamant e ranker brudañ anezho,
d’an dud alemañ d’ober kemend-all, ha skoazellañ anezho da vont betek penn. Danvez zo gant
an dud, roit frankiz dezho ha sikourit anezho !
David, Douarnenez
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a skiant-vat

Adlavaret a reomp e fell deomp delc’her atav gant engouestl ar C’huzul-departamant evel oberer evit an diorren
padus e Penn-ar-Bed.

Diazezomp un darempred nevez gant an dud – ar c’heodedourezed
/ ar geodedourien
Fellout a ra deomp sikour pe delc’her gant doareoù nevez d’en
em soñjal ha da ren kendivizoù foran gant ar c’heodedourezed
hag ar geodedourien diwar-benn raktresoù an Departamant.
Gallout a rafemp klask en ober evit raktresoù ma vo graet gant

ar rouedadoù sokial hag ar binvioù niverel (savennoù perzhiañ
lakaomp), gant mareoù divizout ingal gant an dud, koulzadoù
kendivizoù war un tem, e stumm prezegennoù pe atalieroù
perzhiañ.

Eeunaomp obererezh an departamant
Emaomp e-sell da zegas obererezhioù kempoell, sklaer ha
splann d’an dud.
Diwar an doareoù nevez kinniget gant an teknologiezhioù
niverel e vo sellet pizh ouzh ar mod ma aozomp an traoù
abalamour da eeunaat ar stignadoù hag an argerzhadurioù,
aesaat d’an dud mont e darempred gant ar servijoù hag ana-

out o gwirioù. Lañset e vo un difrae « ur wech hepken » kuit
d’an dud a ober meur a wech ar memes difrae, dreist-holl evit
a sell ouzh reiñ titouroù. Kinniget e vo ur post-labour aesaer ar
servijoù hag ar stignadoù abalamour da heñchañ tud Penn-arBed en o difraeoù war-zu ar strollegezh.

Lakaomp ar mod da briziañ obererezh an Departamant da vezañ kreñvoc’h
hag efedusoc’h
Priziet e vez ar politikerezhioù publik evit kaout titouroù sklaer
ha neptu, deomp da c’houzout ha deuet omp a-benn da lakaat anezho e pleustr, pe n’omp ket, ha da welet pelec’h emañ
o ferzioù mat hag o ferzhioù gwan. E-giz-se e c’hallomp rentañ
kont eus hon obererezh ha gwellaat anezhañ.
Fellout a ra deomp kreñvaat tro-spered ar priziañ en Departamant, deomp d’ober ganti en hon oberoù hag er mod ma
veromp politikerezhioù an departamant.
Kaoz zo da sevel ur renerezh aodit, priziañ ha kontrolliñ ar
merañ. Karget e vo da respont d’an ezhommoù a vez muioc’hmui a-fet priziañ ha ren ar politikerezhioù publik hag ar
stignadoù obererezh, hag ivez d’an ezhommoù nevez evit a
sell ouzh implijout hon danvez diouzh ar gwellañ.
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Lakaomp melestradurezh an Departamant da labourat diouzh an doare raktres
Un toullad bloavezhioù zo e vez arnodet an « doare
raktres » er strollegezh, abalamour da lakaat ar servijoù da
labourat asambles e-pad mareoù termenet, pep hini gant e
varregezhioù gwellañ, evit tizhout palioù resis, gant ur mod
d’ober hag ur steuñv nevez bewech.
Emaomp e-sell da grouiñ ur gefridiezh evit ar buhezañ, ar
c’henurzhiañ hag an neveziñ. Ober a ray war-dro evezhiañ an
doare ma vo lakaet raktres an Departamant da dalvezout, hag

ar raktres melestradurel a vo da-heul ivez.
Ober a ray war-dro ivez buhezañ raktresoù an departamant
a vo kemeret perzh enno gant meur a servij. Karget e vo da
vuhezañ ha da genurzhiañ ar pezh a vo graet evit mad an
dud ha mad ar servijoù. Implijout ha degas a ray barregezhioù
ha doareoù da glotañ gant an ezhommoù. Ma vez ret e
sikouro an dud karget eus raktresoù da gas o c’hefridioù da
benn.

Aesaomp d’ar boazioù micherel ha mererezh emdreiñ
N’eo ket gwall frank an traoù er mareoù-mañ evit ar budjed.
Fellout a ra d’ar Stad digreskiñ an dle publik, rak-se e tigresk he
skodennoù d’ar strollegezhioù lec’hel. Diwar se eo ret deomp
mestroniañ hon doare da vont en-dro ha sammad ar goproù.
Evit ober d’ar palioù lakaet ganeomp evit an Departamant
klotañ gant stad an traoù e rank an holl, koulz an dilennidi
ha kenlabourerien ar servijoù, cheñch o doareoù da labourat.
Krediñ a ra deomp hon eus aze, pa’z eo ret deomp en em ober
diouzh ar cheñchamantoù-se, un digarez mat d’en em soñjal
war ar pezh a reomp ha broudet e vimp da glask doareoù
nevez.
Fellout a ra deomp broudañ implijidi an departamant, danvez
enno, da ginnig traoù evit mad ar servij publik en amzer-dazont. Gant doareoù nevez da verañ e vo roet kalz a blas d’ar
c’henlabour, e vo fiziet kargoù en dud ha lakaet e vo ar servijoù
da labourat asambles, d’eskemm titouroù, da selaou ali an dud
a zo war an dachenn an abretañ ar gwellañ, d’arnodiñ traoù
ha pa vefe graet fazioù. N’eus ket kaoz da labourat muioc’h,
labourat en ur mod disheñvel ne lavaromp ket.
Gouzout a reomp mat eo ret sikour an dud da vont gant ar
cheñchamantoù-se diouzh ar gwellañ, e-se emaomp o vont da

sevel ur programm stummañ ha da ginnig skoazelloù diouzh
an ezhommoù.
War un dro gant an holl cheñchamantoù-se e rankomp klask
dizehan gwellaat kalite ar vuhez el labour, paneve se ne vo ket
kaset ar raktres-mañ a-stroll betek penn.

Ar re o deus respontet deomp a zo gwell
ganto e vefe goulennet soñj an dud e-giz-mañ :
• Ur savenn niverel d’an dud
da reiñ o soñj
• Atalieroù perzhiañ
lec’hel
• Ur bodad evezhiañ
raktres an Departamant
• Digeriñ an titouroù publik ha gallout degas
traoù enno (open data)
• Budjedoù perzhiañ
tiriadel
• Selaou ali an dud a labour
war dachennoù resis
• Bodadoù enno implijerien ar servijoù
pe an dud a vez roet skoaziadoù dezho
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Yaouankiz

Ur binvidigezh eo ar yaouankizoù evit Penn-ar-Bed, ha fellout a ra deomp desachañ tud all evit ma vo muioc’h anezho. Rak un
nerzh eo ar re yaouank evit Penn-ar-Bed. Hon amzer da zont ez int. Reiñ a reont startijenn d’an departamant ha dre-se e reont
dezhañ bezañ dedennus. Klask a raimp ober « gant » ar yaouankizoù kement hag « evit » ar yaouankizoù, hag abalamour da
wellaat an doareoù da sikour e klaskimp harpañ ar re-se ouzh barregezhioù ar yaouankizoù end-eeun.
A bep seurt traoù emaint o c’hortoz, hervez o oad hag
ar plegennoù m’emaint. Diseurt eo an ezhommoù :
kaout stummadurioù, kavout ur vicher hag ur plas
er gevredigezh gant se, gallout bevañ en ur vezañ
disheñvel, mont ha dont, kavout lojeiz, bezañ soagnet,
en em ziduañ, kaout keleier, ha kement zo.
En tu-hont d’ar pezh a reomp d’ar skolajidi d’ober berzh,
e fell deomp labourat a-zevri evit sikour yaouankizoù
Penn-ar-Bed, prientiñ o amzer da zont ha skoazellañ
o raktresoù.
Bez’ emañ ar C’huzul-departamant e-barzh ar
skolajoù, ha rak-se e c’hallimp kemer gwelloc’h e kont
ar pezh a lavar ar yaouankizoù, broudañ anezho er
pezh a embregont, mont a-du gant o engouestl hag o
c’heodedouriezh.
Sikour a raimp desevel ar yaouankizoù ha diarbenn ar
plegennoù diaes hag an oberoù dañjerus.
Skoazellañ a raimp an etrekumunelezhioù abalamour
da lakaat politikerezhioù lec’hel evit ar re yaouank warsav.
Adreiñ a raimp lañs d’ar Strollad Etre-ensavadurel Yaouankizoù (SEY) a vod an ensavadurioù hag ar c’hevreadoù deskadurezh
pobl.
Asambles gant an tiriadoù, e kinnigimp sevel ur arsellva eus ar yaouankizoù evit gouzout petra emañ ar re yaouank o c’hortoz
hag eus petra o deus ezhomm, renabliñ ar stignadoù a zo anezho dija hag an traoù niverus a vez graet e lec’h pe lec’h, kavout ar
respontoù mat hervez ar c’hornioù-bro.
Diaes e vez kavout stajoù, alies, evit ar yaouankizoù nammet a zo e skolioù ordinal. Asambles gant Ti-departamant an dud nammet
e kinnigimp sevel un etrefas, dezho da vont e darempred gant an embregerezhioù.
Broudañ a raimp ar yaouankizoù da zont en ensavioù-divizout. Goulennet e vo o ali pa vo
heuliet ha kemmet ar politikerezhioù-departamant a sell outo. Kinniget e vo kendivizoù a
c’hallint-i kemer perzh enno.

Gant ar yaouankizoù e vo
graet an departamant !
Ret eo reiñ pouez d’ar
yaouankizoù ha d’o oberoù.
Steven, Fouenant
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Hervez ar re o deus respontet, setu amañ an traoù
pouezusañ evit ar yaouankizoù :
• Kavout labour hag ur plas evito er gevredigezh
• Skoazellañ ar raktresoù renet gant yaouankizoù
• Kelaouiñ anezho evit a sell ouzh ar stignadoù a zo dija
• Lakaat war-sav ensavioù a c’hallo ar yaouankizoù kemer
perzh enno
• Mont ha dont, diblasañ
• Al lojeiz
• Ar sevenadur, ar sportoù hag an diduamantoù
evit an holl
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Ingalded merc’hed-paotred
Daoust m’eur aet un tamm mat war-raok, bez’ ez eus c’hoazh
eus an dizingalded etre ar merc’hed hag ar baotred, ha
bouetaet e vez honnezh gant orogelloù a glever kalz c’hoazh.
Ur skouer vat anezhi eo ar c’hemm etre ar goproù, a c’hall
tizhout 20 %. A-hend-all, abalamour d’an orogelloù ha d’ar
gwallziforc’h-se, e vez feulster ouzh ar merc’hed : ouzhpenn
200 000 anezho a vez saket c’hoazh bep bloaz e Frañs.
Gant al lezenn eus ar 4 a viz Eost 2014 evit an ingalded
wirion etre ar merc’hed hag ar baotred, e vez lakaet ar gwirioù
da dalvezout gwelloc’h hag ez eus bet krouet stignadoù
nevez.
Ar C’huzul-departamant n’en doa ket gortozet al lezenn-se evit
ober eus an ingalded etre ar merc’hed hag ar baotred ur poent
pouezus-kaer en e obererezh. E 2006 dija en doa sinet ar Garta europat evit ingalded ar merc’hed hag ar baotred er vuhez
lec’hel. En deiz hiziv e adlavaromp c’hoazh e fell deomp lakaat
an dra-se e penn kentañ obererezh an departamant.

Ar steuñv oberoù a sevenimp a sello ouzh 5 tachenn :
• lakaat a raimp da dalvezout penn-da-benn ar steuñv broadel
da stourm a-enep ar feulster ouzh ar merc’hed ;
• stourm a raimp ouzh an orogelloù gant oberoù evit deskiñ
an ingalded d’an dud, gant kaozeadennoù da bep hini da
gompren, forzh pelec’h e vefe, e-barzh an dizingalded ;
• lakaat a raimp binvioù arsellet war-sav, aesaat a raimp d’an
oberourien stummañ rouedadoù ha brudañ a raimp an oberoù sevenet en tiriad ;
• klask a raimp doareoù da wellaat al lodañ amzer e-barzh ar
familhoù, da bep hini da c’hallout labourat, kaout ur vuhez
sokial hag ivez ur vuhez prevez en e familh ;
• dougen a raimp an dud da zoujañ an ingalded pa vo anv
eus kemer perzh er vuhez lec’hel pe eus kemer divizoù, pe e
vefe war dachenn ar politikerezh, ar c’hevredigezhioù peotramant e bed an ekonomiezh.

En ober a raimp evel ensav politikel, evel implijer, hag ivez
gant hon doare da lakaat hor politikerezhioù publik e pleustr,
ha gant hor sikour da oberourien an tiriad.

Sifroù-pouezus
E 2014 :
E Frañs, hervez ar gennadoù
obererezh, ar c’hemm etre
goproù ar baotred ha re ar
merc’hed zo etre 10 hag 20 %.
67 % eus ar wazourien e Kuzuldepartamant Penn-ar-Bed
zo merc’hed.
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Oberoù boulc’het dija
Er skolajoù, deskiñ d’ar skolajidi petra eo ar gendoujañs
hag an ingalded Merc’hed-Paotred. Sinet eo bet ivez gant ar
C’huzul-departamant ar c’henemglev rannvro-akademiezh
2014-20 evit an ingalded etre ar merc’hed hag ar baotred
e skolioù Breizh.
Klask kinnig traoù difer d’ar merc’hed d’ober o zreuz evel,
da skouer, e Bro Montroulez, ar pezh a vez graet gant ar
gevredigezh « Danse à tous les étages », d’ar merc’hed da
gas ur raktres arz da benn, a-zalc’h ouzh o raktres micherel
da zont.
Ar sikour evit krouiñ ar gevredigezh « Entreprendre au
Féminin Bretagne ». Gant-se, ar savenn he deus gallet
padout ha diorren er rannvro. Kinnig a ra d’ar merc’hed a
grou hag a ren embregerezhioù displegañ ar pezh o deus
graet ha bezañ sikouret unan-hag-unan.
Ar skoazell d’ar Raktres B-NEW (Business and Network of
Enterprising Women). Gantañ e c’haller sikour merc’hed da
grouiñ ha da ziorren embregerezhioù en estrenvro.
Ar skoazell d’ar pezh a vez graet gant ar yaouankizoù
evit an ingalded dre ar Font-departamant da sikour
oberoù ar yaouankizoù (FDSOY), evel « Les femmes en
parlent » (krouiñ ur strollad merc’hed yaouank evit oberoù
abalamour da dalañ ouzh plegennoù ma vez revelouriezh,
war gement tachenn zo) peotramant « Wave ski Finistère »
ha « Reportage My Millah » (raktresoù gant merc’hed
yaouank ran gant sportoù a vez pleustret gant paotred
peurliesañ).

RAKTRES AN DEPARTAMANT 2016-2021  

31

Raktres pennañ
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en Departamant
Pouezus eo ar boued e buhez ar gevredigezh hag er sevenadur.
An dibab eus ar boued a broduomp hag a vevezomp, eus
pelec’h e teu, penaos e vez produet, treuzfurmet ha kaset d’an
dud : kement-se en deus un efed bras war stad hor planedenn,
an tiriadoù, war hor yec’hed ha war galite al liammoù
kenetrezomp er gevredigezh.
Sevel ur Raktres Boued evit an Tiriad, en departamant, a dalvez
ober gant un doare hollek, eus an tachennoù d’an asiedoù,
evit ma c’hallo pep hini e Penn-ar-Bed debriñ gant skiant-vat,
ha ma pado an traoù evel-se.
An doare-se a liamm meur a dra a glaskomp ober gant hor
politikerezhioù : kas ar boued yac’h war-raok, gwareziñ
ar vevliesseurted hag an douar-labour, ober gant teknikoù

labour-douar a skiant-vat ha gouest da badout, diorren
an implijoù er vro na c’hallont ket bezañ kaset da lec’h
all, startaat al liammoù etre an dud er gevredigezh,
deskiñ penaos beveziñ, stourm ouzh tommadur an hin, ha
kement zo.
Fellout a ra deomp lakaat an doare-se e pleustr e pep kornbro en ur en em glevet gant an holl oberourien a sell an
dra-se outo. Harpañ a raimp ouzh un diagnostik graet
asambles, hag a ray ur renabl eus al labour-douar lec’hel hag
eus an ezhommoù a-fet ar boued, evit an dud kenkoulz hag
evit ar pretioù stroll.

Sifroù-pouezus
7 000 a stalioù labour-douar e Penn-ar-Bed
13 671 a hektarioù gant trevadoù bio, da lavaret eo 3,5 % eus an
douar-labour
1añ departamant bio e Breizh (6vet e Frañs)
3 milion a bredoù servijet er skolajoù publik bep bloaz
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Kement ha ma vo gallet, sikour al labourdouar da zont da vezañ bio pe efedus a-fet
an ekologiezh. Kas ar produioù eus ar vro
war-raok, da skouer e pretioù ar skolajoù,
hag ivez sikour an dud d’ober ganto (savenn
urzhiataerezh voutin evit ar c’hinnigoù hag
an urzhiadoù, listenn ar bourchaserien, ha
kement zo).
Daniel, Montroulez

Oberoù boulc’het dija
Ar « Garta kalite pretierezh »
er skolajoù publik eus Penn-arBed, lakaet da dalvezout e 2015
gant peder reolenn vras : debriñ
gant plijadur, debriñ produioù
a-zoare, debriñ traoù kempouez
ha debriñ diouzh ma vo boued
c’hoazh en amzer da zont.
Skoazell a roomp d’ar strollegezhioù lec’hel evit broudañ
anezho da ginnig produioù bio
er predoù servijet gant servijoù
pretierezh ar strollegezhioù hag
o strolladoù.
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Implijout an teknikoù niverel
Pouezus-bras eo pegen uhel eo ar c’has niverel evit an ingalded
etre tud Penn-ar-Bed. War hir dermen e vez staliet ar c’has
uhel-kenañ. War verr ha war grenn dermen, ret eo kavout
doareoù evit ma vo gant pep hini ul live kas uhel a-walc’h evit
gallout implijout internet.
Fellout a ra deomp ober eus diorroadur an teknikoù niverel
e Penn-ar-Bed un doare da zigeriñ an departamant d’ar
bed, da zesachañ tud hag embregerezhioù, ha da ziorren ar
gevredigezh. Evit se e rankomp, ni hag hor c’hevelerien, plediñ
er memes raktres gant ar pezh a sell ouzh an dud, an aozadur
hag an teknik en diorroadur-se.
Ezhomm o deus ar rouedadoù niverel eus muioc’h-mui a gas
bepred, ha pouezus-kenañ e teu terkerezh an tiriad da vezañ.
Setu perak e kendalc’h ar C’huzul-departamant, asambles
gant ar Stad, ar Rannvro hag an etrekumunelezhioù, da
ziorren danframmoù gouest da vastañ da ezhommoù holl
oberourien Penn-ar-Bed.

Gant an teknikoù niverel e c’haller dizanvezelaat an teulioù ha
lakaat un « e-melestradurezh » ha servijoù enlinenn war-sav.
Un dra mat-tre eo evit an holl oberourien rak dre-se e c’hallont
cheñch o darempredoù gant o implijerien pe o c’hevelerien.
E-barzh melestradurezh an departamant e fell deomp ober hor
mad eus an dra-se evit ijinañ servijoù nevez, bodet, eeunaet,
a glot gant an ezhommoù, aes da implijout hag efedusoc’h.
An diaes m’eo ober gant an traoù niverel a vez alies abalamour
ma ne c’hall ket an nen kompren na mestroniañ an implij
anezho. Reiñ a raimp lañs da oberoù evit reiñ un tañva eus an
traoù-se d’an dud pe stummañ anezho outo, asambles gant
hor c’hevelerien. Evel-se e vo digresket an disheñvelded etre
an dud hag ez aimp war-du internet evit an holl.
Emañ c’hoazh an terkerezh niverel e-mesk kefridioù ar C’huzuldepartamant hervez al lezenn ATNAR. Kinnig a reomp nevesaat
Brastres-departamant an Terkerezh Niverel evit diorren ul
lodenn « implijoù » ennañ.

Sifroù-pouezus
100 % eus an dud e Penn-ar-Bed a c’hall ober gant an uhelgas
E-pad ar prantad kentañ (2014-2018) ma vo astennet ar
rouedad Breizh Kas Uhel-kenañ e Penn-ar-Bed e vo lakaet
gwiennoù optikel war 60 000 a linennoù
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Hiviziken e c’haller bezañ pell diouzh an
dud, ha tost dezho war un dro gant an
teknikoù niverel. Ret eo da Benn-ar-Bed
ober a-zevri ganto evit desachañ ar bosterien arc’hant, an embregerezhioù, ar
bellabourerien ha dre vras ar re a grou
implijoù. Labourat en ur welet ar mor, sed
aze peadra da zedennañ an dud.
Jean-Yves, Montroulez

55 % eus ar re o deus
respontet a gav dezho
ez eo dedennus Pennar-Bed abalamour d’ar
rouedadoù niverel.
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Raktres pennañ

Ar raktres

Digeriñ ar politikerezhioù publik
War dachenn ar genskoazell, evel war gement tachenn
ma labour ar C’huzul-departamant, e fell deomp kelaouiñ
gwelloc’h tud Penn-ar-Bed, ha ma vo anavezet gwelloc’h ganto
ar stignadoù graet evit sikour anezho. Gallout ober e vad eus
ar politikerezhioù graet a-ratozh evit an dra-mañ-tra a dalvez
gallout danzen e vuhez : lojeiz, implij, yec’hed, fiñvusted,
keodedouriezh, teknikoù niverel, mont d’ar roadennoù publik…
Dizanvezelaat a reer muioc’h-mui an teulioù ha n’eo ket uhel
a-walc’h ar c’has niverel e pep lec’h d’an holl dud da vont
d’an holl servijoù, setu m’eo ret-holl chom e darempred gant
an implijerien, ar re wanañ dreist-holl, a gav dezho emaint
pell-pell diouzh ar servijoù publik. Gwelet a reer muioc’h-mui
a geodedourien hag a c’houlenn ma vo kenurzhiet gwelloc’h
an traoù, ma vo un hantererezh zoken, etre an oberourien.
A-wechoù e kinniger kaout un den-dave hepken ivez. Unan eus
an traoù kentañ d’ober eo gwellaat, modernaat, liesseurtaat
ha lakaat en o reizh ar binvioù kelaouiñ.
Goulenn a ra ar geodedourien ma vo eeunaet an traoù, hag
an dizanvezelaat a zlefe bezañ ur respont. Met evit se e ranker
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termenañ hag implijout ar binvioù asambles ganto. Ne vez
ket graet a-walc’h en deiz hiziv. Ret eo lakaat an implijerien
e-barzh ar jeu evit ar raktresoù dizanvezelaat.
A-hend-all ne vo ket renket pep tra gant teknologiezhioù nevez
ar c’helaouiñ hag ar c’hehentiñ. Ne c’haller ket tremen hep
tud : lec’hioù degemer boutin evit ar servijoù publik a vo
respontoù er bloazioù a zeu.
Ret eo mestroniañ ar c’hontoù publik hag an dra-se en deus
un efed war ar budjedoù. Evit lakaat o gwirioù da dalvezout
e ranko an annezidi sikour gwelloc’h an eil re ar re all. Kavet
e vo ar respont gant ar geodedourien, ar c’hevredigezhioù
hag an ensavadurioù. Deomp e vo da stummañ an dud e
Penn-ar-Bed a fello dezho mont gant an hent-se, ha da reiñ
fed d’o flas
Ret e vo d’an holl ensavadurioù hag oberourien reiñ respontoù
dereat, o c’harg eo.

Gwell eo gant tost da 75 % eus ar re
o deus respontet ober gant ar servijoù
diabell, koulskoude ar re all a gav
gwelloc’h mont da-gaout ar servij.

Ober a reer muioc’h-mui
gant ar servijoù diabell,
met plijet kalz eo c’hoazh
an darempredoù gant an
dud da 33 % eus ar re o
deus respontet.
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Pegoulz e vo lakaet raktres
an departamant da dalvezout
Evit lakaat e pleustr an engouestloù a zo e raktres an
Departamant evit Penn-ar-Bed en amzer-da-zont,
emañ ar C’huzul-departamant o prientiñ an doare
da lakaat ar mennozhioù-se da dalvezout, kementse war un dro gant an dibaboù e-keñver ar budjed,
hag evit klotañ ganto. Diskouezet e vo disoc’hoù al
labourioù-se e-kerzh an dalc’h hollek d’ar 14 a viz
Kerzu 2016.

termenet, evel ur sindikad kemmesk evit porzhioù
Penn-ar-Bed, Raktres Boued an Departamant, ar
strollad yaouankiz etre ensavadurioù, un etrefas ma
vo kavet ar stajoù evit ar re yaouank nammet ha
kement zo.

Evit se ez eus goulennet digant an Dilennadezed
ha Dilennidi, ha digant an implijidi kemer perzh e
bodadoù labour war bep a dem.
War un dro gant se e talc’himp gant hol labourioù er
CTAP (kuzuliadeg tiriadel an obererezh publik) hag
er CLERCT (bodadoù lec’hel priziañ ar gounidoù hag
ar c’hargoù treuzkaset), ha reiñ a raimp lañs d’an
oberoù kentañ stag ouzh ar raktres hag a zo bet

Dalc’h hollek an 23
a viz Mezheven 2016

Dalc’h hollek
ar 14 a viz Kerzu 2016

Raktres
an departamant
> lodenn 1añ
– heñchadurioù
politikel

Raktres
an departamant
> eil lodenn
– steuñv ober pleustrek
+ heñchañ ar budjed

Nevez-amzer 2016
Goulenn o soñj digant an dud
evit sevel raktres an Departamant

Implijidi

Keodedourien

Testoù
meur

Diskar-amzer-Goañv 2016
Prientiñ an doare ma vo lakaet
ar raktres e pleustr

CLERCT

…. - 2021
Lakaat raktres an departamant e pleustr

CTAP
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Dilennidi
ar C’huzul-departamant
Muianiver an Departamant, gronn
« Holl asambles evit Penn-ar-Bed »
Nathalie SARRABEZOLLES
Prezidantez Kuzul-departamant
Penn-ar-Bed
Kanton Gwipavaz
Michaël QUERNEZ
1añ Besprezidant Prezidant ar bodad
kenemprañ hag ekonomiezh
Kanton Kemperle
Armelle HURUGUEN
Besprezidantez Prezidantez ar bodad
tiriadoù hag endro
Kanton Kemper 1
Prezidantez ar gronn « Holl asambles evit
Penn-ar-Bed »
Marc LABBEY
Besprezidant Prezidant ar bodad
kenskoazell, bugaleaj, familh
Kanton Brest 3
Roger MELLOUËT
Besprezidant Prezidant ar bodad danvez,
arc’hant, priziañ
Kanton Pont-ar-Veuzenn
Joëlle HUON
Besprezidantez Bro Montroulez
Kanton Plouigno
Didier LE GAC
Besprezidant Bro Brest
Dileuriet evit ar mont-dont
Kanton Lokournan
Françoise PÉRON
Besprezidantez Bro Kornôg Kreiz-Breizh
Kanton Pont-ar-Veuzenn
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Jean-Marc TANGUY
Besprezidant Bro Gerne
Dileuriet evit ar sport
Kanton Kemper 2
Marie GUEYE
Besprezidantez karget eus ar yaouankiz
Dileuriet evit ar c’henemprañ
Kanton Brest 2
Claude JAFFRÉ
Besprezidant karget eus ar genskoazell
hag ar c’henstag sokial
Dileuriet evit ar c’hoskor hag an
darempredoù sokial
Kanton Molan
Solange CREIGNOU
Besprezidantez karget eus ar politikerezh
evit an dud war an oad hag an dud nammet
Dileuriet evit ar brezhoneg
Kanton Montroulez

Isabelle ASSIH
Kuzulierez-departamant
Kanton Kemper 2
Florence CANN
Kuzulierez-departamant
Kanton Brest 3
Jacques FRANÇOIS
Kuzulier-departamant
Kanton Konk-Kerne
Stéphane LE BOURDON
Kuzulier-departamant
Kanton Kemper 1
Muriel LE GAC
Kuzulierez-departamant
Kanton Molan
Georges LOSTANLEN
Kuzulier-departamant
Kanton Plouigno

Nicole ZIEGLER
Besprezidantez karget eus ar mor
hag eus an arvor
Kanton Konk-Kerne

Élyane PALLIER
Kuzulierez-departamant
Kanton Lokournan

Anne MARÉCHAL
Dileuriet evit ar sevenadur
Kanton Kemperle

Stéphane PÉRON
Kuzulier-departamant
Kanton Gwipavaz

Frédérique BONNARD-LE FLOC’H
Dileuriet evit an deskadurezh uhel,
an enklask hag an neveziñ
Kanton Brest 5

Réza SALAMI
Kuzulier-departamant
Kanton Brest 2

Franck RESPRIGET
Dileuriet evit ar skolajoù
Kanton Brest 1
Bernadette ABIVEN
Kuzulierez-departamant
Kanton Brest 1

Hosny TRABELSI
Kuzulier-departamant
Kanton Brest 5
Jean-Paul VERMOT
Kuzulier-departamant
Kanton Montroulez

Bihanniver an Departamant,
gronn « Emglev evit Penn-ar-Bed »

Didier GUILLON
Kuzulier-departamant
Kanton Douarnenez

Jocelyne PLOUHINEC
Kuzulierez-departamant
Kanton Ploneour-Lanwern

Maël DE CALAN
Kuzulier-departamant
Kanton Kastell-Paol
Prezidant ar gronn « Emglev evit Penn-ar-Bed »

Marguerite LAMOUR
Kuzulierez-departamant
Kanton Plabenneg

Jocelyne POITEVIN
Kuzulierez-departamant
Kanton Douarnenez

Véronique BOURBIGOT
Kuzulierez-departamant
Kanton Brest 4

Jean-François LE BLEIS
Kuzulier-departamant
Kanton Ploneour-Lanwern

Monique PORCHER
Kuzulierez-departamant
Kanton Kraozon

Sophie BOYER
Kuzulierez-departamant
Kanton Fouenant

Alain LE GRAND
Kuzulier-departamant
Kanton Fouenant

Jean-Marc PUCHOIS
Kuzulier-departamant
Kanton Landivizio

Aline CHEVAUCHER
Kuzulierez-departamant
Kanton Kastell-Paol

Lédie LE HIR
Kuzulierez-departamant
Kanton Lesneven

Nathalie TANNEAU
Kuzulierez-departamant
Kanton Pont-’n-Abad

Marie-Josée CUNIN
Kuzulierez-departamant
Kanton Landerne

Thierry MAVIC
Kuzulier-departamant
Kanton Pont-’n-Abad

Bernard GIBERGUES
Kuzulier-departamant
Kanton Plabenneg

Raymond MESSAGER
Kuzulier-departamant
Kanton Brieg

Jacques GOUÉROU
Kuzulier-departamant
Kanton Kraozon

Yvan MOULLEC
Kuzulier-departamant
Kanton Landerne

Pascal GOULAOUIC
Kuzulier-departamant
Kanton Lesneven

Cécile NAY
Kuzulierez-departamant
Kanton Brieg

Élisabeth GUILLERM
Kuzulierez-departamant
Kanton Landivizio

Pierre OGOR
Kuzulier-departamant
Kanton Brest 4

Bihanniver an Departamant,
gronn « Ar Rannvroelourien »
Christian TROADEC
Kuzulier-departamant
Kanton Karaez-Plougêr
Prezidant ar gronn « Ar Rannvroelourien »
Corinne NICOLE
Kuzulierez-departamant
Kanton Karaez-Plougêr
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TRUGAREZ
DEOC’H !
Miliadioù ac’hanoc’h a oa bet
o tegas o lod evit
sevel raktres an Departamant,
oc’h embann o soñj
hag o c’hoantoù evit sevel
Penn-ar-Bed an amzer-da-zont.
Trugarez deoc’h da vezañ kemeret perzh !
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