
TOCS DE CAMPANES REUS 
 
a càrrec dels membres de: 
- Agrupament Escolta i Guia MD Montsant - V Cim i  
- Agrupament Escolta i Guia MD Misericòrdia,  
campaners de la ciutat. 
 
des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, 
 
 
CORPUS 2011 
 
DIJOUS 23 
A les 9.00 i a les 16.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, en motiu de la sortida en 
cercavila de la Mulassa i dels Gegants per recórrer els carrers de la ciutat. 
 
DISSABTE 25 
12.00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL, Toc de Festa, que ens anuncia la vigília de la 
festivitat de Corpus. 
 
DIUMENGE 26 
10.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, que anunciarà la sortida dels Gegants des de 
l’Ajuntament per recórrer els carrers de la ciutat. 
 
19.30 h, Toc General de Festa durant la PROFESSÓ DE CORPUS. 
 
 
 

FESTA MAJOR SANT PERE 
 
DIVENDRES 24, el pregó. 
20.30 h. Toc General de Festa en motiu del Pregó i la primera Tronada. 
 
DIMARTS 28, la Vigília. 
9.00 h, Toc de Festa, anunciant la sortida de la cercavila dels Gegants, els Nanos i 
l’Àliga per recórrer els carrers i places de la ciutat. 
 
12.00 h, Toc de Festa, que ens anuncia la vigília de la festivitat. 
 
17.00 h, Toc de Festa, anunciant la cercavila dels Gegants, els Nanos i l’Àliga. 
 
20.15 h, Toc de Festa, en motiu de l’Anada a Completes del Seguici Festiu. 
 
DIMECRES, 29, Festa Major 
9.00 h, Toc de Festa anunciant la sortida dels Gegants des de l’Ajuntament per recórrer 
els carrers i les places de la ciutat. 
 
17.30 h, Toc de Festa en motiu de l’Anada a l’Ofici de les autoritats municipals en 
corporació, acompanyades dels grups festius de la ciutat. 
 
19.30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, inici de la PROFESSÓ SOLEMNE Quan el reliquiari 
de Sant Pere iniciï la baixada del Fossar Vell, repic de campanes amb el Toc General de Festa 
i avisos pirotècnics. 
 


