
 

Curriculum vitae de Gabriel Escarrer Julià 

Gabriel Escarrer Julià tenia 21 anys quan fundà, l’any 1956, el que avui és la cadena hotelera 
Sol Melià, adquirint i dirigint un hotel de 60 habitacions a l’illa de Mallorca, des d’on actualment 
presideix una de les majors companyies hoteleres del món. 
Amb anterioritat, es va formar en el negoci dels majoristes de viatges, durant sis anys, període 
en el qual va comprendre que podia llogar i omplir petits hotels sense deixar de ser-ne el 
propietari, cosa que suposaria una seguretat financera major. 

Gabriel Escarrer dirigeix 264 hotels en 27 països de tot el món (en data 01/12/99). Els 
establiments, de les marques Melià Hotels, Sol Hotels i Paradisus Resort, estan localitzats a 
Europa, Amèrica, la conca Mediterrània i Àsia, i el Pacífic. 

Sol Melià, que l’any 2000 commemora el 44è aniversari, és la primera companyia del sector 
hoteler espanyol, la segona a nivell europeu i la tretzena en el rànquing mundial. 

L’any 1988 Gabriel Escarrer fou investit doctor honoris causa per la Universitat de les Illes 
Balears. 

L’any 1998 fou reconegut amb el guardó Personalitat Turística del Segle, concedit per àmplia 
majoria en una enquesta realitzada a 300 directius i professionals del sector. 

Per una altra banda, l’any 1999 el Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries 
(MDI) i Actualidad Económica li van atorgar el Premi al Millor Empresari de la Construcció i 
Promoció Immobiliària 1998, reconeixement de l’excel·lent tasca realitzada durant tota la seva 
trajectòria professional a la companyia i de la seva valuosa aportació al sector hoteler nacional i 
internacional. 

El mes de novembre de 1999 fou elegit Corporate Hotelier of the World (Hoteler de l’Any) per la 
prestigiosa revista nord-americana Hotels. Aquest premi li fou atorgat en reconeixement de la 
seva brillant trajectòria professional, durant la qual ha creat la que avui en dia és una de les 
companyies hoteleres més grans del món. 

 


