GOULENN EMEZELLAÑ D’AR BIZH
MONEIZ LEC’HEL TOLPAD GWENED

Implijet e vez ar Bizh gant izili ar gevredigezh MLK-Gwened nemetken evit doujañ ouzh al lezenn.
Hiniennoù ha pourchaserien a zo er gevredigezh.
Ar pourchaserien a zo tud a-vicher, abep seurt statud ganto : koñwersanted, embregerezhioù,
kevredigezhioù, artisaned, strollegezhioù lec’hel.
Sinet e vez karta ar gevredigezh gant an izili ha klask a reont lakaat he dalvoudoù e-pleustr.
A-raok emezellañ e rank ar pourchaserien goulenn gellet asantiñ ar Bizh. Gant ar bodad
« degemer ar pourchaserien » e vez kemeret an diviz.
ANAOUT
Anv ar framm :
Anv hag anv-bihan an den e-karg :
Chomlec’h post :
Postel :
Pellgomz :
Siret :
Domani labour :
Ezel eus ur stroll, frañchiz: ! Ya !Ket
Niver a implijoù kevatal implij leunamzer:

KARTA AR BIZH
Strivañ a ra izili ar gevredigezh MLK-Gwened a ra war-dro ar Bizh evit:
• Harpañ adlec'hiadur an armerzh;
• Diorren al liammoù etre an oberourien lec'hel, en ur zoujañ ouzh an Natur hag ouzh an Den;
• Sevel, en un doare demokratel, ur gevredigezh kengret, lec'h ma vo:
- Produet hag implijet er vro madoù ha servijoù a galite ha yac'h
- Dasparzhet gwelloc'h ar binvidigezh lec'hel;
- Gwarezet ar madoù boutin.
• Skoazellañ sevenadurioù ha yezhoù ar vro.

HO OBEREREZH
Petra a blij deoc’h en ho micher ?
Perak e fell deoc’h ober gant ar Bizh ?

Ar pezh a ran hiziv
(resisaat)

Ar pezh a fell din ober warc’hoazh

"
Aesaat ar rouedadoù berr
hag an ekonomiezh lec’hel.
"
Labourat gant pourvezerien
lec’hel ?
Peseurt-re :
"

Ober evit an endro :
•

Treuzdougen

•

Energiezh

•

Lastez

•

Doare produiñ

•

Produioù

"
Kinnig ur politikerezh a
feson evit an implijidi/implijiadezed.
"
Kemer perzh er vuhez
lec’hel.
"
Ober evit sevenadur Breizh
hag ar brezhoneg
!C'hoant 'm eus kemer perzh e buhez ar moneiz lec'hel.
E peseurt mod?
Daoust hag e fell deoc’h dont da vezañ ur burev eskemm ? !Ya

Niver KILA

Skodenn

≤3

20€

Etre 4 ha 10

60€

> 10

120€

!Ket

« Diskleriañ a ran bezañ a-du gant an talvoudoù meneget e karta ar Bizh ha c’hoant ‘m eus emezelañ d’ar
gevredigezh MLK-Gwened »
Graet e

D’an / D’ar

Sinadur
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