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Roazhon, kêr-benn BreizhBreizh
Ur veurgêr eus Kornôg Frañs o sachañ tud
Goulenn diazez : Penaos eo tremenet Roazhon eus ur gêr velestradurel  
morgousket da unan eus meurgêrioù Frañs ar muiañ a startijenn ganto ?

Kelc’hiad 4 – 3e klas – Ur vro dindan levezon ar c’hêrioù

Barregezhioù
•  Ober gant modoù-

lavar disheñvel  
e geografiezh

•  Ober liammoù etre 
ar spas hag ar mod 
m’eo renket ar 
c’hevredigezhioù

  Ti-gar nevez Roazhon

Evit diskouez kresk ha galloud nevez Roazhon evel meurgêr ez eus savet 
ur c’harter nevez tro-dro d’an ti-gar (bet nevesaet ivez) : « EuroRennes ». 
An tourioù a vo savet a ra d’ar c’harter-se tennañ un tammig da garterioù 
evel « La Défense » e Pariz, nemet kalz bihanoc’h evel-just.

  Porzhioù Morzhell

Roudoù eus mogerioù-difenn Roazhon savet er Grenn-Amzer. An dug 
nevez a dremene dre an nor-mañ da vezañ kurunennet en iliz-veur a zo 
just a-drek.

  Parlamant Breizh

Eno en em vode Breujoù-Breizh d’ar mare ma oa Breizh ur vro-stadoù 
(pays d’états ) etre 1532 ha 1789 pa voe lamet ar proviñsoù.

En trede emaomp o vont da welet penaos eo cheñchet 
hon mod da vevañ gant kresk an toleadoù kêr war tiriad 
Frañs.

Un istor kozh eo hini Roazhon pa oa kêr-benn (civitas ) ur 
bobl c’halian, ar Redones (pe Riedones). 2000 bloaz zo e 
oa anvet Condate, a dalvez kement ha kember (memes 
tra ha Kemper neuze !). Kollet he deus hec’h anv ha 
kemeret he deus anv ar bobl a veve eno. Emdroadur 
Redones en deus roet Roazhon e brezhoneg (an d zo 
aet da z ) ha Rennes e galleg (an d zo kouezhet).

Hag en gouzout a raec’h ?
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Goulennoù
1.  Petra eo an diforc’h etre Roazhon, Meurgêr 

Roazhon ha tolead kêr Roazhon ? (En tu all  
d’an demografiezh ha d’ar velestradurezh,  
klaskit soñjal evel ur geografour hag implijit  
ar ger skeul.)

2.  Perak e kresk an niver a dud e tolead kêr Roazhon ?
3.  Peseurt efed en deus bet ar c’hresk demografek-se 

war implij ar spas tro-dro da Roazhon ?
4.  Ma cheñchomp skeul, petra eo plas Roazhon e kresk 

demografek ar meurgêrioù e Frañs hag e peseurt 
lodenn eus Frañs e kresk ar muiañ ar meurgêrioù ? 
Diwar-goust peseurt lodenn eus Frañs ?

Diwallit, e geografiezh e ranker atav ober gant ur 
gerioù arbennik : grit neuze gant ar re a zo el lodenn 
« Geriaoueg » (p. 3).

Roazhon, pol kêr un tolead kêr o kreskiñ

Tolead kêr Roazhon zo unan eus toleadoù 
kêr ar muiañ a lusk gantañ e Frañs ha 
dre-se ez eus sachet tud war-zu Breizh. 
Gant 727 357 a dud e 2015 eo an dekvet 
tolead kêr e Frañs (14vet e 1999) hag ar 
c’hresk demografek zo bet an eil goude 
hini Tolosa abaoe 1975. Ar c’hresk 
bras-se zo brasoc’h c’hoazh abaoe ar 
bloavezhioù 2000 evel e tri zolead kêr 
all (Tolosa, Bourdel hag ar Mañs) ken 
eo div wech brasoc’h eget hini Frañs. 
Sachet eo an dud war-zu Roazhon 
abalamour da zaou dra : ar postoù-la-
bour hag ar skolioù-meur. Se zo kaoz 
eo dreist-holl tud etre 15 ha 44 bloaz 
a zeu da chom da Roazhon : 56 % evit 
labourat ha 26 % evit studiañ. 33 % eus 
an annezidi nevez a zeu eus ar peurrest 
eus Breizh, 20 % eus ar rannvroioù all 

tro-dro (Normandi, Broioù-al-Liger) hag 
11 % eus Enez-Frañs.
Gant se ez a war-raok an trogêriekaat 
abaoe 1999 ken eo tolead kêr Roazhon 
ar pempvet a-fet gorread goude re Pariz, 
Lyon, Bourdel ha Tolosa.

Diwar Scot (Schéma de cohérence 
territoriale) du Pays de Rennes, 

Rapport de présentation, 2015

2. Logo Meurgêr Roazhon
Ur veurgêr zo un DPKE (Diazezadur 
Publik a Genlabour Etrekumunel / EPCI, 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) dibar e delladurezh 
(gallout a ra dastum tailhoù eviti hec’h-
unan) a vod meur a gumun evito da 
lakaat boutin barregezhioù zo. Ober a 
ra war-dro savadurioù sevenadurel (Ar 
Maezioù Frank da skouer), dastum al 
lastezioù ha dreist-holl an treuzdougen 
boutin (ar busoù hag ar metro).

1. Roazhon : kresk demografek ha trogêriekaat

3. Roazhon, Meurgêr Roazhon, tolead kêr Roazhon
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Tolead kêr Roazhon :

+
Kêr Roazhon

Kurunenn drogêrel Roazhon

Monedone reoliek

Lederezh-kêr, trogêriekaat

Bannlev Roazhon

Roazhon Meurgêr e-maez Roazhon Kurunenn tro-kêr

Bro Roazhon

Tolead kêr Roazhon :

– Roazhon : 215 366 a dud.
–  Meurgêr Roazhon : 456 784 a dud. 43 c’humun.  

705 km2.
–  Tolead kêr Roazhon : 727 357 a dud. 140 kumun. 

3 728 km2.

Sifroù pennañ
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4. Ar metro e Roazhon
(E 2002, pa voe digoret linenn gentañ 
ar metro, e oa Roazhon ar gêr vihanañ 
er bed gant ur metro dindan douar.)

Perak un eil linenn metro e Roazhon ?
Evit ober diouzh an diorren padus :
– Ezhomm ez eus eus ur rouedad 
treuzdougen boutin ha dedennus evit 
ma n’o defe ket an dud da gas o oto 
hag evit ma c’hallfe an holl mont-ha-
dont aes ha betek kreiz-kêr Roazhon 
da gentañ-penn.
– Rouedad dezougen Roazhon a rank 
bezañ diouzh ur gêr vras lusk ganti 
ouzhpenn 500 000 a dud enni.
– Penaos tremen hep an oto a-hend-all ? 
Diorren ar rouedad treuzdougen hep 
digeriñ un eil linenn metro a vefe un 
hent-dall  : stanket betek re e vefe an 
hentoù-bus e kreiz-kêr ; gant ul linenn 

metro hepken e c’haller degemer 95 
milion a dud bep bloaz hepken pa vo 
ezhomm da zegemer 120 milion anezho 
e 2020.
– Ha gant ar berzh a zo bet gant al linenn 
A (115 000 a veajoù bemdez hiziv an 
deiz) eo anat an dibab a zo bet graet da 
sevel un eil linenn aotomatek.
Diwar www.metro-rennes-metropole.fr

5. Karter EuroRennes
Un ti-gar modern, ur c’hreiz-kêr astennet hag ur pol ekono-
mikel hiperkevreet digor d’an holl vodoù mont-ha-dont zo un 
dra vat. Se zo kaoz en deus EuroRennes tennet gounid diwar 
se evit astenn ar c’hreiz-kêr war-zu ar Su hag (ad)krouiñ ul 
lec’h leun a vuhez hag a gultur, e-kreiz ur c’harter pinvidik 
dre e liesseurted : lojamantoù a bep seurt, stalioù, burevioù 
ha savadurioù publik.  Diwar www.eurorennes.fr

Mont ha dont e tolead kêr Roazhon
Evit aesaat ar monedone en ur veurgêr a zo o kreskiñ ez eus ezhomm sevel 
aveadurioù nevez ha pouezañ war an etremodelezh, da laret eo ober ma ve aes 
tremen eus ur mod da vont ha dont d’unan all (oto, tren, metro, bus, velo).

Goulennoù
1.   Diell 6 : Petra en deus lakaet Cedric Choplin da 

cheñch ti pe ranndi ?
2.  Diell 6 : E-barzh peseurt spasoù en deus bevet (implijit 

ar c’heriaoueg resis) ? Klaskit ar spasoù-se war Google 
Earth (Plasenn Santez Anna, Boulouard Oscar Leroux, 
Kentreg [Cintré])  : deskrivit ar spasoù-se ha lakait 
anezho war brastres tolead kêr Roazhon.

3.  Diell 6 : Penaos e ra evit mont-ha-dont etre e di hag 
al lec’h ma labour ?

4.  Diell 4 ha 6 : Petra zo bet savet gant Meurgêr Roazhon 
evit aesaat mont-ha-dont an dud e tolead kêr Roazhon ?

5.  Diell 4, 5 ha 6  : Perak e c’haller lavaret eo ti-gar 
Roazhon ur savenn etremodel ?

6.  Perak eo tostoc’h Roazhon ouzh Pariz (350 km) eget 
ouzh Brest (240 km) ? Petra soñjal eus se ?

Cesson – Viasilva

Atalante

Beaulieu – UniversitéJoliot-Curie – Chateaubriand

Les Gayeulles

Gros-Chêne

Jules FerrySainte-Anne

Saint-Germain

Gares

Colombier

Mabilais

Cleunay

La Courrouze

Saint-Jacques – Gaîté

Linenn B metro Meurgêr Roazhon

Sant-Jakez-al-Lann

Trañche goloet

Tunel don

Linenn a-us douar

Parklec’h eskemm

Roazhon

Saozon-Sevigneg

  Plan ar metro e Roazhon

  Arsavlec’h La Poterie ha parklec’h eskemm

  Karter EuroRennes, savadur Urban Quartz

  Kae an arsavlec’h Kennedy

6. Etre kêr ha bannlev
Testeni Cedric Choplin,  
kelenner brezhoneg e skol-veur Roazhon 2

Pol kêr : kêr Roazhon + bannlevioù.

Kurunenn drogêrel  : kumunioù 
tro-dro d’ar pol kêr ha stag outañ.

Tolead kêr  : pol kêr + kurunenn 
drogêrel. Ur spas ma ya 40 % eus 
an dud da vihanañ da labourat d’ar 
pol kêr.

Monedone reoliek  : mont-dont 
pemdeziek an dud etre o lec’h bevañ 
hag o lec’h labourat.

Trogêriekaat  : ar c’hêrioù en em 
astenn diwar-goust ar maezioù 
(memes tra ha lederezh-kêr).

Etremodelezh  : ober gant meur a 
vod treuzdougen e-kerzh ar memes 
beaj. Ur savenn etremodelek zo ul 
lec’h ma c’haller tremen aes eus an 
eil mod d’egile.

Geriaoueg

http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=690
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Daou sell kritik
• Ar meurgêriekaat, hag a oa ur benveg evit terkañ an 
tiriad, zo deuet da vezañ un ideologiezh hag ober a ra eus 
ar c’hevezerezh ekonomikel ha tiriadel un elfenn veur eus 
terkañ an tiriad. Gant se e nac’h Roazhon c’hoari e roll evel 
kêr-benn Breizh evit mont da veurgêr european ha lonket 
e vo ganti an holl diriadoù tro-dro. Dilennidi Roazhon a ra 
ar pezh a zo diskuliet gant ar Vretoned abaoe kreiz an xxvet 
kantved : « Pariz hag an dezerzh gall ».

Diwar Lionel Henry, Scot du Pays de Rennes,  
une vision métropolitaine, d’ar 15 a viz Even 2015, 

lepeuplebreton.bzh

• Hervez studiadennoù zo e c’hallfe Roazhon gounit 160 000 
a annezidi etre 2013 ha 2033, da lavaret eo ur c’hresk a 
23 % eus ar boblañs […]. Gant ur c’hresk ken bras, daoust 
ha gallout a raio Roazhon hag he bro mirout o zuioù mat ha 
kalite ar vuhez enne ? Pe daoust ha mont a rafent e-barzh 
rummad ar meurgêrioù bras a gendalc’h da zesachañ tud 
dre o fostoù-labour met gant ur c’halite bevañ izeloc’h eget 
ar c’hêrioù a-vent etre ? […] Pehini e vo patrom kêraozañ 
Roazhon  : hini ur « gêr-enezeg » o tennañ gounid diwar 
skeudenn ur rannvro vrudet ? Pe hini ur vannlev barizian 
liammet ouzh ar gêr-benn dre an TTB (Tren Tizh Bras) evel 
eo liammet ar bannlevioù tostañ dre an RER ? Ha petra e 
vo stad al liammoù sokial, ar vuhez sevenadurel, marc’had 
al lojeiz, mont en-dro an treuzdougen, kalite an aer, ar glad 
danvezel ha dizanvezel ?

Diwar Nil Caouissin, Rennes saturée ?  
Une croissance à partager,  

Presses populaires de Bretagne, 2019

Goulennoù

Evit mont pelloc’h

1. Peseurt rebech a c’haller ober da gresk Roazhon ?
2.  War-zu pelec’h eo troet selloù pennoù-bras Roazhon ?
3.  Jean-François Gravier en doa skrivet e 1947 ul levr 

anvet Paris et le désert français. Daoust ha gallout 
a rafed komz diwar-benn « Roazhon hag an dezerzh 
breton » ?

4.  Peseurt dazont evit Roazhon neuze ?

– Romain Pasquier ha Thibault Tellier 
(dir), Sociologie de Rennes,  
éditions La Découverte, Pariz, 2020.
– Scot du pays de Rennes.
– Videoioù Rennes Métropole war Youtube.

Labour sintezenn
Savit ur pennad arguzenniñ war Roazhon, ur veurgêr o 
kreskiñ. En un digoradur berr e tisplegoc’h eo Roazhon 
ur gêr gozh hag a zo o cheñch buan. En ul lodenn gen-
tañ e tiskouezoc’h eo Roazhon un tolead kêr a sach 
tud ha dre-se en em astenn hag ez a war drogêriekaat.
En un eil lodenn e lakaoc’h war wel ar pezh a vez savet 
gant Meurgêr Roazhon evit aesaat ar monedone reoliek 
ha pouezañ a reoc’h war an ti-gar evel karter nevez 
ha savenn etremodel. Evit klozañ e c’halloc’h komz 
diwar-benn heuliadoù an holl draoù-se hag ar c’hritikoù 
a c’hall dont war wel.

Geografiezh bevet !
Deoc’h-c’hwi da ziskouez ar spas ma vevit ennañ  : 
savit un displegadenn dre gomz war an tolead kêr 
m’emaoc’h o chom pe an hini tostañ ouzhoc’h (Sant-
Brieg, Lannuon, Montroulez, Brest, Kemper, An Oriant, 
Gwened, Naoned...). Implijit Google Earth pe kit war 
al lec’h da gemer poltriji.
Dibabit tri c’harter : kreiz-kêr istorel, bannlevioù gant 
savadurioù uhel, ur c’harter er gurunenn drogêrel. 
Tapit poltriji pe grit ur dapadenn skramm : deskrivit ar 
c’harter d’ar peurrest eus ho klas ha displegit ar pezh 
a zo bet savet evit aesaat ar monedone reoliek.

Aozañ ur veaj da Roazhon !
Marteze he deus ar studiadenn-mañ roet c’hoant deoc’h 
da welet war al lec’h ar spasoù ho peus studiet. Aozit ur 
veaj da Roazhon gant ho kelenner ha deuit da weladenniñ 
mirdi Breizh (ur brezhoneger a c’hallo ho tegemer !), 
ar skol-veur (tud ar gevrenn geltiek a vo kontant da 
zisplegañ deoc’h penaos ez a ar skol-veur en-dro) ha 
darempredit straedoù leun a vuhez kêr-benn ar vro !
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http://www.paysderennes.fr/-Organisation-du-territoire-aujourd-.html
https://www.youtube.com/watch?v=KRRPRvkZYt4&list=PLLXjj-ddouEncWZ6SkSo7oqK-MMT0uM0m

