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CASA 
EMILI 
BADIELLA

Una casa amb història

Al centre del Raval de Montserrat, gairebé davant de l'Ajuntament, trobem un edifici amb història pròpia. Es tracta de la casa 
Emili Badiella (industrial i polític terrassenc), també coneguda com a Casa B. Pinell. Va ser un edifici molt vinculat amb les 
esquerres polítiques de la ciutat, ja que va ser seu del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), del sindicat Comissions 
Obreres i d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds.

També va acollir una botiga de màquines d'escriure, la mítica Olivetti de la qual pren el seu nom nostre restaurant.



4 PLANTES
6 SALES

L’AMBIENT PERFECTE PER AL   TEU EVENT

Olivetti disposa de 4 plantes amb 
diferents sales on trobaràs l'ambient 
perfecte per a les teves celebracions 
o esdeveniments.



PLANTA 0

El principal

PLANTA -1

La secreta

PLANTA 1

El papagayo (privé)
Cielo
Casa de la Vila

PLANTA 2

Tipsy Cocktail Bar
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La 
Secreta
Per arribar a aquest menjador hauràs 
de passar pels baixos fons de la casa. 
Una estreta escala et portarà fins 
aquesta confortable i àmplia sala. La 
seva llum i la seva decoració et 
sorprendran al entrar-hi.
Les seves llargues taules són testimonis 
de grans celebracions.

T'atreveixes a descobrir-la?

PLANTA -1

PODREU ACABAR LA FESTA PUJANT A 
L'ÚLTIMA PLANTA I CANTAR AL 

KARAOKE O PRENENT UNA COPA AL 
TIPSY, EL COCKTAIL BAR.



44 px. asseguts
 (Diferents taules)

22 px. asseguts junts 30 px. cocktail

Events
Disponible de Dilluns a Diumenge

PLANTA -1

P C/ 



El 
principal
A l'entrar a la casa trobaràs la barra, on podràs 
simplement fer una copa, o esperar la taula. 
Seguint el passadís, entraràs a la cuina.
Podràs seure a les taules que hi ha davant i 
escalfar-te amb la nostra brasa mentre 
observes el ritme de cuina o podràs passar a 
les següents sales.
L'última, “el lluernari”, un antic pati ara cobert.

Tu tries!

PLANTA 0

T'AGRADA EL FUTBOL?
PUJA AL TIPSY A VEURE ELS MILLORS 

PARTITS EN PANTALLA GEGANT 
MENTRE PIQUES ALGUNA COSA



44 px. asseguts
(Diferents taules)

0 px. asseguts junts 0 px. cocktail

Events
Disponible de Dilluns a Diumenge

PLANTA 0
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El 
Papagayo
La nostra sala privada.
Una petita i acollidora sala en què 
realitzar les teves celebracions o 
esdeveniments més íntims.
La sala disposa d'entrada a bany i té 
una capacitat per a 14 persones 
assegudes.

Tens alguna cosa què celebrar?

PLANTA 1

VOLS POSAR LA TEVA PRÒPIA MÚSICA?
PREGUNTA PER TOTES LES OPCIONS 
DISPONIBLES PER A PERSONALITZAR 

EL TEU ESDEVENIMENT



0 px. asseguts
 (Diferents taules)

14 px. asseguts junts 0 px. cocktail

Events
Disponible de Dilluns a Diumenge

PLANTA 0
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Cielo
Aquest fragment de Mario Benedetti 
decora els miralls d'aquesta sala, on 
mai és de nit.

Un cel blau que cobrirà els vostres 
caps mentre gaudiu d'una agradable 
vetllada. De nit o de dia!

¿Destapem el cel?

PLANTA 1

“No te rindas, aún estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo...

...no te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,perseguir tus 

sueños, destrabar el tiempo,
correr los escombros y 
destapar el CIELO.”



24 px. asseguts
 (Diferents taules)

9 px. asseguts junts 0 px. cocktail

Events
Disponible de Dilluns a Diumenge

PLANTA 1

C



Casa de 
la Vila
Una sala lluminosa, amb una 
decoració eclèctica.

L'única sala de la casa des d'on 
podràs gaudir de les vistes a la plaça i 
de la Casa de la Vila.

Què celebrem?

PLANTA 1



24 px. asseguts
 (Diferents taules)

18 px. asseguts junts 0 px. cocktail

Events
Disponible de Dilluns a Diumenge

PLANTA 1
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PLANTA 2

Tipsy *
COCKTAIL BAR

El significat de Tipsy és "alegre". Així 
et vas a casa després d'haver viscut 
una nit perfecta amb bon ambient, 
relax, diversió i bons còctels. 
Tranquil i feliç.

Però a Tipsy no només tenim 
còctels, també posem els millors 
partits de futbol mentre et prens 
una canya i unes tapes, treiem 
l'artista que portes dins a les 
nostres nits de karaoke i et deixem 
la sala en exclusiva perquè 
muntanyes teus propis saraus.

Et ve de gust una nit a Tipsy? HORARI TIPSY: 
Dilluns a Dijous i Diumenges

20:00 a 0:00 h. 

Divendres i Dissabtes
20:00 a 02:30 h. 



Events
Disponible de Dilluns a Diumenge

24 px. asseguts
 (Diferents taules)

15 px. asseguts junts Mín. 20 - Màx 30
 px. cocktail

PLANTA 2

P C/ 



PLANTA 2

Condicions 
events FAQ

* La sala només es podrà tenir en exclusiva per a esdeveniments si es 
reserva per a un mínim de 20 persones i fan un dels nostres menús 
per grup.

* La sala es tindrà en exclusiva fins les 0:00 de la nit (divendres i 
dissabtes). Després la zona de bar s’obrirà al públic.

* L’horari límit de la sala es fins les 02:30 (divendres i dissabtes). De 
dilluns a dijous i diumenges fins les 0:00 h. 

* La sala disposa d'aquestes opcions per als seus esdeveniments:

 * Projector i equip de so (ordinador no)
 * Karaoke: amb el menú de29 € els regalem una hora de karaoke,  
    després s'haurà de pagar 1 € per cançó directament
    a la màquina.

* Celebracions privades: aniversaris, reunions privades, festes 
sorpresa ...

* Celebracions d’empresa: dinars i sopars d'empresa, presentacions, 
reunions, coffe break, sessions de formació, festes d'empresa ...

Condicions Sala Tipsy:

¿Quin tipus d’esdeveniment puc fer a Olivetti? 

* Consulta totes les opcions que podem oferir-te per al teu 
esdeveniment: música personalitzada a la vostra sala, pastissos 
personalitzades, projector, karaoke ...

* Per a grups de 12 persones o més, es demanarà paga i senyal 
de 5 € per comensal. En cas de no presentar-se el grup o cancelar 
amb menys de 24 d’hores d’antelació no es retornarà la paga i 
senyal. 

Extres

Reserves



Menús Grup



MENÚS DE GRUP

AMANIDA RUSSA CASOLANA

PERNIL DE SERÓN 20 MESOS

GREGA AMB FORMATGE FETA, TOMÀQUET I OLIVADA

NACHOS IBÉRICOS: formatge, jabugo i guacamole

PATATES BRAVES

ALETES DE POLLASTRE DOLCES O PICANTS

LLÀGRIMES DE POLLASTRE

MUSCLOS A LA MARINERA, VAPOR O XERÈS

PALETA IBÈRICA DE JABUGO

ESCALIVADA AMB RULO DE CABRA

NACHOS IBÉRICOS: formatge, jabugo i guacamole

FREGIT TENDRE: Calamar, xoco i pop

PATATES BRAVES

DAUS DE FILET AMB PARMESÀ

SEITÓ FRESC A L‘ANDALUSA

TATAKI DE TONYINA DE CONIL

PER A COMPARTIR: PER A COMPARTIR: 

Mínim 4 persones - IVA inclòs

2 begudes per persona

(aigua, refresc, cervesa o sangria)

o 1 ampolla de vi cada 2 persones

Menú 1 Menú 2

POSTRES 

22 € /per.

2 begudes per persona

(aigua, refresc, cervesa o sangria)

o 1 ampolla de vi cada 2 persones

POSTRES 

26 € /per.

PER A COMPARTIR: 

Menú 3

2 begudes per persona

(aigua, refresc, cervesa o sangria)

o 1 ampolla de vi cada 2 persones

POSTRES 

29 € /per.

PALETA IBÈRICA DE JABUGO

ESCALIVADA AMB RULO DE CABRA

CROQUETES DE PERNIL CASOLANES

PATATES BRAVES

A ESCOLLIR:
RODANXA DE LLUÇ FRESC

FILET DE VACA 200 gr.

LLOM DE TONYINA DE CONIL

ENTRECOT DE VEDELLA 300 gr.

PROMO 

GINTONIC
NOMÈS 5 € AMB 

EL TEU MENÚ

IVA inclòs



CONTACTE

Si necessites més informació o ajuda per organitzar un 
esdeveniment, podràs parlar amb la Giselle, ella serà l'encarregada 
de dissenyar l'esdeveniment a la teva mida.

eventos_olivetti@gruporeini.com

Giselle 

PERSONA DE CONTACTO

EMAIL

TELÉFONO
T. 93 180 55 81

events_olivetti@gruporeini.com

Giselle 

PERSONA DE CONTACTE

EMAIL

TELÈFON
T. 93 180 55 81





Olivetti Events

www.gruporeini.com
Raval de Montserrat 23, Terrassa

@olivettitapas


