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Uns dies abans de les festes Majors de Ribes, Sant Pau i Sant Pere, les entitats
promotores realitzen actes per introduir l’ambient de Festa Major de la millor manera
possible. En aquesta cas estem parlant del Centre Recreatiu el qual realitzarà concerts
durant el dia i el ball de nit, ja típic a Ribes.
En aquest document el president del Centre recreatiu li demana a l’Alcalde si li pot
proporcionar una parella de mossos d’esquadra per al ball de nit, per a la conservació
de l’ordre. Aquesta última frase podria arribar a ser curiosa si l’entenem com a la
invitació que fa als mossos a ballar i no vetllar per la seguretat dels assistents.
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