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Descripció
La Plantada del Maig o festa del Maig es celebra a Dosrius el dia 30 d'abril al vespre. Es
tracta d'un ritual de caràcter dendrològic que antigament homenatjava als esperits de la
natura i a la fertilitat de la terra. L'organització és completament popular i lliure. A la tarda
del darrer dia del mes d'abril es va a buscar un arbre al bosc (normalment un pollancre que
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s'ha localitzat prèviament), es talla amb ajuda mecànica i es porta arrosegant-lo amb un
tractor fins a l'entrada del carrer de Lluís Moret. Des d'allà s'agafa a pes per un grup de gent
i es porta fins a plaça de Catalunya, just davant de l'ajuntament, on es planta manualment.
En aquest espai hi ha un forat que l'Ajuntament ha fet especialment per plantar-lo, i que
durant l'any està tapat amb sorra i una tapa. Un cop a lloc es pela l'escorça de l'arbre amb
destrals, fins pràcticament al capdamunt, i amb l'ajuda d'un calçador, diverses cordes i
algunes forques es va redreçant fins a inserir-lo dins del forat i posar-lo dret. L'arbre, que
per anar bé ha de fer uns 35 centímetres de diàmetre i uns 20 metres d'alçada, es deixa
plantat durant tot el mes de maig.

Història
Antigament, l'arbre es duia a pes des del lloc on es tallava, sense arrosegar-lo i sense cap ajuda
mecànica o animal. Es guarnia amb botifarres i d'altres menges, que els joves intentaven
abastar. L'arbre restava plantat tot l'any, fent festes i balls al seu voltant, i es substituïa pel nou
l'any següent. L'arbre vell era arrencat i introduït a l'interior de l'església, davant de l'altar major,
on s'hi estava durant un any més. Posteriorment, quan l'arbre restava un mes plantat, es portava
al cementiri. Des de l'any 2016 aproximadament, la tradició manual s'ha recuperat a Dosrius (en
els darrers temps es feia mecànicament amb l'ajuda d'una grua). La gent amb experiència de
Canyamars baixen a ajudar als de Dosrius.
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