
Dossier de premsa 
 

Lliurament del VI Premi Internacional  

d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer 
 
 
El senyor Sebastià Escarrer, vicepresident del Grup Sol Meliá, i la doctora Montserrat 
Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, han lliurat el VI Premi 
Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer al treball «An economic and 
institutional approach to the use of natural commonpool resources by the tourism 

industry», d’Ester Blanco, Javier Lozano i Javier Rey-Maquieira, professors de la UIB. 
 
La Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics va ser creada pel conveni de col·laboració 
subscrit  l’any 2002 entre la companyia hotelera i la Universitat de les Illes Balears, amb 
la finalitat d’incentivar l’ensenyament, la recerca i la divulgació en matèria de temes 
turístics. La càtedra rep una aportació anual de 60.000 euros per desenvolupar accions 
formatives i convocar anualment el Premi Internacional d'Estudis Turístics Gabriel 
Escarrer. 
 
Resum de l’estudi «An economic and institutional approach to the use of natural 
commonpool resources by the tourism industry»  
 
El treball analitza els incentius de les empreses turístiques, usuàries de recursos de lliure 
accés, per desenvolupar iniciatives ambientals voluntàries, així com la forma que 
aquests incentius es veuen afectats per canvis institucionals. Aquesta anàlisi s'efectua 
des d'un enfocament de l'anàlisi econòmica i institucional de la interacció entre activitat 
humana i la qualitat ambiental.  
 
Lliurament de set ajuts per cursar màsters i doctorat 
 
La Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer també ha lliurat sis beques 
per al Màster en Economia del Turisme i Medi Ambient als alumnes: Ganna 
Znakhurenko, Oleksiy Sagirov, Michela Faccioli, Cynthia Ord, Luis M. Pinto Santana i  
Jesica Bianconi. També ha estat lliurada una beca de doctorat a Óscar Sáenz de Miera. 
 
Publicació del IV Premi Internacional d’Estudis Turístics 

 
Finalment, també s’ha presentat la publicació del treball «El capital humano como 
estrategia competitiva en el sector turístico español», d’Adelaida Lillo Bañuls, que 
guanyà el IV Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer. En aquest estudi, 
Lillo planteja les claus necessàries per aportar el valor afegit al sector turístic, com ara 
la innovació en la gestió, el servei al client i les noves tecnologies. El treball conclou 
que la qualitat del sector està directament relacionada amb una major i millor formació 
educativa i pràctica dels treballadors.  


