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Grans infraestructures 

DIA : Dimarts 26 de maig de 2015 
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LLOC: C1-002 

Escola de Camins, Canals i Ports de la 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 
PONENTS: 
 
Sra . Sònia Corrochano,  

Directora Aeropuerto Barcelona - El Prat. 
 
Sr. Santiago García-Milà 
Subdirector general d’Estratègia i Comercial del 
Port de Barcelona 
 
 

Es prega confirmació al correu electrònic 
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Des de 2012 és directora de l'Aeroport de Barcelona - el Prat en substitució de Fernando 
Echegaray. Llicenciada en enginyeria superior aeronàutica per la Universitat Politècnica 
de Madrid, ha exercit fins ara com a responsable de la divisió d'operacions de l'Aeroport 
de Barcelona, liderant i supervisant els departaments de serveis de terra, gestió i 
planificació d'operacions i seguretat aeronàutica. El febrer de 2007 va ser nomenada cap 
del departament de Gestió Operativa, on, entre altres funcions, va destacar la seva 

col·laboració amb Aena Internacional en un projecte dut a terme a Angola per realitzar 
una avaluació i una assistència tècnica d'aeroports. 

Sònia Corrochano 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, té un 

títol de postgrau en Màrqueting Estratègic (ESADE) i un altre en Direcció General (IESE). 
Abans d’arribar al Port de Barcelona, va treballar durant 20 anys amb diferents 
companyies privades en l’àrea de màrqueting internacional. Actualment és subdirector 
general d’Estratègia i Comercial del Port de Barcelona ; president del Comitè 
d’Intermodalitat i Logística de l’Organització Europea de Ports –ESPO (European Sea Ports 
Organisation); vicepresident de l’Associació Internacional de Ports -IAPH (Internacional 
Association of Ports and Harbors); conseller delegat de PortIC (el Port Community System 

del Port de Barcelona); conseller delegat de la Terminal Marítima Interior del Port de 
Barcelona a Saragossa (tmZ) i secretari d’ Intermed (Associació dels Ports de la 
Mediterrània Noroccidental) que agrupa els ports de Barcelona, Gènova i Marsella. És, 
també, professor associat de Màrqueting Internacional del Màster de Comerç i Finances 
Internacionals de la Universitat de Barcelona. 

Santiago García-Milà 


