
SABINA OLIVES TIMONER 
ENGINYERA AGRÒNOMA 

 

 

 

 

Experiència laboral  

 

• Observatori de la llet de Catalunya. Universitat de Lleida – Departament 

agricultura Generalitat Catalunya. De març de 2009 a gener de 2013. 

Realització de les tasques tècniques i informes de l’Observatori (Que es 

poden trobar publicats al web del DAAM
i
) 

• Docència a la Universitat de Lleida com a professora associada impartint 

assignatures sobre gestió, producció i alimentació de remugants. Des del 

curs 2009/2010.  

 

• Responsable de la docència de cursos de formació per a agricultors i 

ramaders per a UCABAL (Unió de Cooperatives Agràries de Balears):  

1. Curs de manipuladors de fitosanitaris nivell bàsic adaptats a la brigada 

de lluita contra l’eruga peluda (TRAGSA, 25 hores, març 2008). 

2. Xerrada sobre ecocondicionalitat, conveni amb el Ministeri de Medi 

Ambient, Medi Rural i Marí (5 hores), març 2008 a Santa Maria 

(Mallorca) i juny 2008 a Mercadal (Menorca). 

3. Curs de manipulardors de fitosanitaris nivell basic (20 hores), agost 

2007.  

4. Bones pràctiques agrícoles: gestió del fems (20 hores) , setembre 2007.  

5. Curs de manipulardors de fitosanitaris nivell qualificat (72 hores), juliol 

2006.  

 

 

• Gestrum Integral SCPP. Empresa d’Assessorament, octubre-07 a gener-08. 

 

• Responsable de la docència del curs de formació per a productors de porcí a 

Menorca per a la Conselleria d’agricultura i economia de Menorca, agost 

2007. 

 

• Pràctiques en empresa, com a part dels estudis d’enginyeria agrònoma a 

IBAB.S.A.,  elaboració d’una publicació sobre el cultiu de l’enclova, juliol-

agost 2007. 

 



• Beca d’estiu concedida pel Consell Insular de Menorca, amb el 

departament d’agricultura i economia. Realització d’un estudi de viabilitat 

d'un engreixador comunitari de vedells a Menorca, juliol-setembre 2003. 

 

• Pràctiques en empresa, com a part dels estudis d’enginyeria tècnica a 

IBAB.S.A., on vaig participar en un programa de estudi de producció de 

farratges concretament de l’enclova, juliol-agost 2003. 

 

 

Formació Acadèmica 

 

• Enginyeria Agrònoma, orientació en Producció Animal a l’Escola Tècnica 

Superior d’Agricultura de Lleida. Projecte final de carrera: La qualitat de la 
llet segons la modalitat del racionament alimentari dins del sistema de 

pastura a Menorca. Març 2009. 

• Màster de Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària, actualment 

estic realitzant el projecte final sobre els beneficis del consum de llet sobre 

la salut i la desmitificació de falses creences sobre els prejudicis de la llet.   

• Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries a 

l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Projecte final de carrera: 

Avantprojecte d’un engreixador comunitari de vedells a la finca de “Sa 

Mola” a Alaior (Menorca). Novembre 2005. 

 
 

Coneixements complementaris 

 

Idiomes 
 

• Català: llengua materna 

• Castellà: llengua amb coneixement i ús habitual 

• Anglès: cursant  el nivell A2, tot i tenir habilitat per a l’enteniment i parla de l’idioma 

 

Informàtica 
 

• A nivell d’usuari: sistema operatiu Windows, paquet Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher, Picture Manager i Outlook). Navegadors d’Internet. 

• Programari específic: Adobe Acrobat, Fortran, SAS, JMP. 

 

 

Dades personals 

 

Identificació: 41505834-B 

Data naixement: 11/11/1982 



Domicili habitual: C/ Llitera, 12 

Municipi: Lleida 
Codi postal: 25004 

Telèfon: 647 237 259 

E-mail: sabiolives@gmail.com 
 

 

Apunt sobre el tipus de feina 

 

Des de que va acabar la seva formació acadèmica el 2009, s’ha dedicat, des de la 

Universitat de Lleida a l’Observatori de la llet de Catalunya. Des d’allà ha treballat per 

conèixer i intentar entendre el funcionament de tot el sector lleter, sobretot des de la 

part de la formació del preu d’aquest producte tan essencial com poc apreciat en els 

últims anys. A més de l’elaboració dels informes publicats mitjançant el Departament 

d’Agricultura, ha recapitulat diàriament informació sobre el sector, el que ha permès 

que actualment conegui una part del funcionament i els principals maldecaps del 

sector, tan a nivell de productor, d’indústria o consumidor. Essent filla de pagès, 

juntament amb l’ajuda dels companys, ha pogut estar en contacte amb els ramaders i 

conèixer i, sobretot, entendre els obstacles del sector de les vaques de llet.  

Compaginant la feina de l’Observatori, durant els últims quatre cursos ha estat 

professora associada a la Universitat de Lleida. Ha impartit assignatures de gestió i 

producció de remugants, on ha pogut treballar amb produccions diferents a la de 

vaques de llet com són les vaques de cria, l’engreix de vedells i produccions d’oví i 

cabrum.  

Abans de finalitzar els estudis d’enginyeria agrònoma, va impartir diversos cursos 

formatius a Menorca, la majoria de temàtica de producció ramadera, condicionalitat i 

sobre aplicació de productes fitosanitaris. 

                                                 
i
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c

0e1a0/?vgnextoid=e9c7361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel

=e9c7361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD  
 


