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FUNDACIÓ ROBERT GRAVES

OBJECTE
La Fundació Robert Graves es una organització sense ànim de lucre creada el 16 de desembre de
l’any 2003, amb l’objectiu principal de conservar, consolidar i divulgar el llegat cultural que l’escriptor
Robert Graves creà a Mallorca.
Els membres fundadors de la Fundació Robert Graves son el Govern de les Illes Balears,
l’Ajuntament de Deià i els hereus de Robert i Beryl Graves.
Durant els exercicis 2004, 2005 i 2006 la Fundació Robert Graves, tal com s’expressa en l’escriptura
de constitució, va realitzar totes les passes necessaris per a l’adquisició de la Finca Ca n’Alluny (la
casa on va viure Robert Graves) per part de la Fundació i la seva adaptació a casa museu. Aquestes
obres es varen dur a terme durant els anys 2005 i 2006.
Ca n’Alluny ha estat restaurada a l’estat en que Graves la trobà quan tornà a Mallorca l’any 1946. La
casa mantén el seu caràcter i el visitant té la sensació que Graves hagués sortit breument de la casa.
Ca n’Alluny va obrir les seves portes al públic el 2 de juliol de 2006, i durant l’exercici 2006 el museu
rebé gairebé exclusivament visitants individuals. L’exercici 2007 va ser el primer any complet de la
Fundació
L’activitat principal a dur a terme es l’explotació de la Casa Museu Robert Graves

DADES BÀSIQUES:
Tipus d’ens: Fundació del sector públic

DADES DE CONTACTE
Delegació de Presidència per a la Cultura
C/ de l'Uruguai, s/n - Velòdrom Illes Balears - 07010 Palma
Telèfon: 971 178999
Plànol de situació
Correu electrònic: dgcultur@dgcultur.caib.es

Casa Museu Robert Graves
Carretera Deià a Sóller s/n. 07079 Deià
Telèfon: 971 636 185
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Plànol de situació
Correu electrònic: info@fundacionrobertgraves.org

WEBS
Web institucional de l’entitat
Altres enllaços

RESPONSABLES
El màxim representant de la Fundació Robert Graves és la seva presidenta, la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears.
William Graves, membre fundador, va ser nomenat pel patronat "director no remunerat". S'ocupa
del dia a dia de la Fundació Robert Graves i de la Casa de Robert Graves.
Atès que no percep retribució no està obligat a publicar les seves despeses ni està sotmès a la
normativa d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrec (Llei 2/1996)

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA

Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic estan publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben distribuïts
segons el tipus d'ens que sigui.
El pressupost de la Fundació Robert Graves es pot consultar cercant entre les fundacions dels sector
públic.

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 19/02/20)

Podeu trobar més dades, molt clares, en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que
publica la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes
Balears”, del Govern clicant aquí.

Comptes anuals de Fundació Robert Graves
Els comptes anuals de la Fundació es troben publicats a l’apartat corresponent (fundacions) del
Compte General de cada any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears es pot consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats
d’anys anteriors (abaix, en els accessos directes).
Per consultar els comptes anuals de la Fundació Robert Graves, heu d’entrar en el compte de l’any
que cerqueu, anar a l’apartat “Fundacions” i elegir aquest ens en la llista de la pestanya que
trobareu.
Al web de la Fundació Robert Graves podeu consultar també els comptes anuals en aquest enllaç

Auditoria de comptes de la Fundació Robert Graves
Període mitjà de pagament

