
 

Oficina de Fomento Cooperativo Página 1 

 

 
“O reto era importante pero as ganas de triunfar e o noso empuxe, axudaron a que en 
poucos anos Sonaxe se convertese nun proxecto viable e con moitas posibilidades de 
medrar” 
 
 
Como cada ano, na primeira fin de semana do mes de xullo, 
celebrouse o Día do Cooperativismo Galego. Neste día, 
entregáronse os Premios á Cooperación 2012, sendo un dos 
premios, Premio aos valores cooperativos, para aquela 
cooperativa, entidade ou persoa que máis teña destacado o 
impulso dos valores cooperativos. Este premio recaeu nunha 
sociedade cooperativa da comarca, SONAXE, quen o recibiu o 
pasado 7 de xullo en Santiago de Compostela. 
 
A Oficina de Fomento Cooperativo da Mancomunidade de 
Arousa Norte quixo coñecer de primeira man a opinión dos 
protagonistas e os seus valores cooperativos galardonados. 
Puxémonos en contacto con estes emprendedores para facerlles a 
seguinte entrevista, que Ana Olveira, Xerente, e Ketty Paisal, Presidenta, tiveron a gran amabilidade de 
respostar: 
 

OFC: Como, cando e por qué nace Sonaxe, Sociedade Cooperativa Galega?
Sonaxe: Sonaxe nace no ano 2008, xusto cando aparece a crise económica, somos 4 profesores da Escola de Música 

de Boiro e  decidimos montar a cooperativa empuxados pola difícil situación que estabamos padecendo 
(precariedade, falta de cobro, inseguridade…). Todo derivado da irregular situación entre a empresa que 
xestionaba a Escola e o Concello. 

OFC: Cantas persoas socias compoñen a vosa cooperativa? Cal é a media de idade dos cooperativistas?
Sonaxe: Agora mesmo 3. A media de idade é de 31 anos.

OFC: Os socios, erades vellos coñecidos ou atopáchedesvos a raíz da vosa experiencia profesional? 
Sonaxe: Dous eran coñecidos dende rapaces e a outra a raíz da nosa experiencia profesional, todos éramos mestres

da Escola de Música. 
OFC: Por qué decidíchedes materializar o voso proxecto a través do cooperativismo? 

Sonaxe: O modelo de cooperativa era o que mellor encaixaba con nós, porque este modelo leva implícito a 
xestión democrática, que a igualdade entre socios veña  dada polo traballo que aporta e non pola 
cantidade económica coa que participa, aposta pola formación permanente e o interés pola comunidade. 

OFC: Que vantaxes atopáchedes no cooperativismo que non atopárades noutro tipo de forma empresarial?
Sonaxe: Estabilidade laboral; mellora nas condicións laborais; aumento da satisfacción; aumento da 

responsabilidade; mellora na conciliación familiar e de ocio; os tres socios a parte de dar clases na Escola e 
traballar na cooperativa, temos grupos musicais e outras adicacións que son compatibles ca cooperativa sen 
desatender as necesidades da mesma. 

OFC: E trabas? Foron difíciles os comezos?
Sonaxe: Os socios que formamos Sonaxe somos todos profesionais no ámbito musical, con formación universitaria. 

Pero a nosa formación e experiencia empresarial era moi escasa. Aínda que existiu axuda por parte das 
administracións, podemos dicir que máis foi vontade dos propios técnicos, en moitos casos esto foi 
deficitario, sobre todo en canto á forma xurídica que elixíramos, chegáronse a deixar pasar moitas 
oportunidades como subvencións ou axudas ao emprendemento cooperativo. En pouco máis dun mes a 
empresa estaba constituída e atopámonos á fronte dun equipo humano de 3 profesores e máis de 100 
alumnos. O reto era importante pero as ganas de triunfar e o noso empuxe, axudaron a que en poucos anos 
Sonaxe se convertese nun proxecto viable e con moitas posibilidades de medrar. 

OFC: Cal é a vosa filosofía e os valores cooperativos que recibiron o premio neste 2012? Qué se ente ó 
sentir que a empresa na que un apostou dende o principio recibe un recoñecemento deste calibre? 

Ilustración 1 Socios cooperativistas de Sonaxe, tras recibir o 
premio aos valores cooperativos 2012. 
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Sonaxe: A xestión democrática, a participación en igualdade e o reparto equitativo do traballo son os tres 
principais eixos sobre os que Sonaxe, S. Coop. Galega centra o seu funcionamento. Tentamos levar os 
valores cooperativos as ensinanzas musicais de xeito que a práctica colectiva leve ao enriquecemento 
individual. Tentamos participar ca contorna sempre que nos é posible ademais de impulsar o modelo 
cooperativo naqueles foros que nos invitan a participar. É moi gratificante ver que tanto esforzo adicado a 
unha idea é recoñecido por outras entidades, neste caso o xurado que otorgou o premio. Supuxo unha 
inxección de ánimo para seguir adiante co noso proxecto, sobre todo nestes momentos de dificultades 
económicas. 

OFC: Sonaxe, Sociedade Cooperativa Galega adicada a…
Sonaxe: -Edición, Promoción e Producción Musical

-Selo discográfico 
-Xestión de Escolas de Música e actividades Musicais

OFC: Cal é a vosa relación coa contorna local?
Sonaxe: Apoiamos ao Clube ciclista Ácido Láctico, participamos na organización de festivais benéficos (AFASAL, 

UNICEF) e tentamos que as actividades que se leven a cabo na Escola de Música axuden a contorna 
(asociación benéficas). Participamos naquelas actividades de fomento do cooperativismo ou do 
emprendemento que nos solicitan (ABE, Universidade da Coruña, UCETAG, Arousa Norte…) 

OFC: Tedes dificultades de consenso entre os socios de cara a xestión da cooperativa? 
Sonaxe: Ningunha, temos moi claro hacia onde queremos camiñar, as liñas de traballo que facemos cada un de nós 

e coordinación á hora de decidir quen fai cada cousa. Completámonos perfectamente e cada un coñece ata 
onde pode chegar. 

OFC: Tódolos socios creáchedes o voso propio posto de traballo gracias á cooperativa? Foi a cooperativa o 
medio máis idóneo para atopar o emprego que sempre desexáchedes? 

Sonaxe: Todos os socios viñamos traballando xa no servizo antes de poñerse en marcha a cooperativa, pero si é certo 
que Sonaxe deunos unha estabilidade que antes non tiñamos. Por exemplo, na actualidade todos os socios 
temos traballo durante os 12 meses do ano cando antes só traballabamos durante o curso académico. 
A Cooperativa tróuxonos unha maior estabilidade, pero a día de hoxe aínda estamos traballando en 
mellorala,  xa que a falta de diversificación de clientes fai que a nosa situación non sexa a óptima. 

OFC: Cal é o voso soño coma cooperativistas?
Sonaxe: Tanto o noso proxecto de formación como Sonaxe Records están aínda en pleno desenvolvemento, polo que 

aínda nos quedan moitos soños que cumprir. Gustaríanos que a cooperativa fose unha ferramenta que 
seguise dotando de traballo e servizos durante moito tempo ás persoas que formamos parte dela. 

OFC: Recibíchedes axudas por parte da Administración? Precisáchedes fontes de financiación externas? De 
ser así, tivéchedes difícil acceso a elas? 

Sonaxe: Non tivemos ningún tipo de axuda por falta de tempo, en menos dun mes tiñamos montada a 
cooperativa!! andabamos un pouco perdidos, non sabiamos os trámites que necesitabamos levar a cabo, nin 
tiñamos a ninguén que nos asesorara. 

OFC: Valoración global do funcionamento da cooperativa dende o inicio ata o día de hoxe. Do 1 ó 10, qué 
nota lle poríades?  

Sonaxe: Creo funcionamos moi ben, aínda que sempre se poden mellorar cousas, vou a poñer un 8,5. 
OFC: En qué proxectos estades a traballar agora e qué proxectos tedes para un futuro inmediato? 

Sonaxe: Entre o novos proxectos nos que estamos a traballar, e esperemos axiña 
poidan ver a luz, está o “I festival de Jazz do concello de Boiro” o V 
Curso de Iniciación ao Jazz que se celebrará no concello. 
Introducindo de cheo a Boiro na primeira liña do Jazz galego. 
Estamos moi orgullosos do modelo da Escola de Música de Boiro no que 
conflúen en perfecta harmonía o ensino da música, a vida cultural do 
concello e a integración entre o alumnado de diferentes idades. 
Desexamos que este modelo se exporte a todos aqueles concellos que 
estean dispostos a facer unha aposta decidida pola xestión profesional 
dos ensinos musicais. 
Estamos a traballar na “Rede de Colexios musicais”. É na escola onde 
debe comezar o achegamento á práctica instrumentista e na que se 
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deben dar os primeiros coñecementos musicais, pero tamén é aquí onde a mocidade debe comezar a 
apreciar a música e a cultura como algo relevante e inherente ao ser humano. Cantas melodías nos 
transportan a momentos que temos na nosa memoria e dos que nin sequera eramos conscientes que estaban 
alí? Esta realidade debemos ser quen de transmitila, sobre todo aos máis cativos. 
O achegamento á música non ten por qué estar suxeito aos parámetros marcados dunha escola, en Sonaxe 
entendemos que dende as unidades máis básicas de organización, as asociacións, se está a dar un 
achegamento á música de calidade. Este feito vén constatado por numerosas experiencias, sobre todo no 
ámbito da música tradicional, que xorden ao seu paraugas. Nós levaremos tamén outros instrumentos  e a 
experimentación musical a este eido.  

OFC: Está a afectar a crise a Sonaxe? 
Sonaxe: Na Promoción e Producción sí, debido aos recorte na Cultura, pero sobretodo en Sonaxe records (Selo 

discográfico) que non deixaremos á marxe, sabemos que non é o momento de darlle un empuxe (o análise 
do mercado así o recomenda), pero si é o tempo de agardar e seguir engraxando unha ferramenta que 
complementa a parte máis académica de Sonaxe. Introducirnos en novos  circuítos, unha maior variedade 
grupos e estilos no noso “catálogo”, seguir producindo e coproducindo son obxectivos nos que Sonaxe 
Records non deixará de traballar. 

OFC: Parece que a cooperativa é a gran descoñecida das distintas formas xurídicas que pode adoptar unha 
empresa, ou é que se pensa na complexidade á hora da súa creación e da súa xestión? 
Desmitifiquemos as dificultades do cooperativismo, qué pensades vós? 

Sonaxe: Como todas as iniciativas empresariais a “burocracia” (estatutos, documentos de constitución) é 
importante, pero o principal para ter máis posibilidade de éxito é a idea que vamos a materializar.  
A posta en marcha dunha cooperativa pode ser máis lenta que no caso doutros modelos empresariais, pero 
este repouso nas ideas pode axudarnos a tomar o tempo suficiente no análise do plan de empresa, a 
viabilidade do proxecto ou xeito de organización do que nos imos dotar e así evitar lastres no futuro.  
Os acompañamentos empresariais especializados en cooperativas que hai a disposicións dos emprendedores 
a día de hoxe axuda moito a que ao éxito das iniciativas. De todos xeitos Sonaxe constituímonos en menos 
dun mes, polo que as dificultades non son tantas. 

OFC: Credes no cooperativismo como solución máis idónea para capear a difícil situación económico-
laboral pola que estamos a pasar? 

Sonaxe: O modelo cooperativo é máis flexible para adaptarse ao cambio e por elo a estes momentos de dificultade 
económica. Centraríame en dúas cuestións para min fundamentais, por un lado a flexibilidade nos 
salarios xa que ao ser a propia asemblea a que fixa o anticipo este se pode axustar ao momento económico 
que exista na cooperativa (devengar e non cobrar se non hai liquidez, baixar se non vai ben o negocio…). 
Por outra banda está a obrigatoriedade que marca a lei de cooperativas de dotar de fondos á cooperativa, 
polo que a prudencia na xestión case está asegurada. 

OFC: Qué lle diriades á xuventude e ós desempregados da comarca para estimulalos a emprender a través 
do cooperativismo? 

Sonaxe: Que se tomen o seu tempo á hora de madurar o proxecto, que acudan ás asociacións ou organismos 
especializados en cooperativas, que entendan a cooperativa como suxeito en contínuo cambio, ánimo e 
optimismo. 

OFC: Non sei se coñecedes a Bolsa Cooperativa que se puxo en funcionamento a través da Oficina de 
Fomento Cooperativo. Trátase dunha bolsa na que se poden apuntar as persoas que desexen formar 
parte dun proxecto cooperativo e poder coñecer a profesionais afíns ou complementarios cos que 
traballar de cara a creación dunha  cooperativa. Cómo animariades a aquelas persoas, sobre todo ós 
colectivos máis afectados pola elevada taxa de desemprego (xuventude, mulleres, inmigrantes, 
poboación en xeral) a que se inscriban nesta bolsa cooperativa para poder ter a opción de atopar 
persoas coas que se complementen e compartan o afán do emprendemento e as aspiracións de 
traballar de cara un posible futuro cooperativista, compartindo deste xeito tamén os riscos que pode 
supoñer o emprendemento? 

Sonaxe: Non coñecemos a Bolsa, pero parece unha boa iniciativa xa que en moitas ocasións temos unha idea que 
pode estar compartida por outras persoas pero que non existen espazos nos que coincidamos para poñela en 
común.  
O emprendemento colectivo fai que os riscos se compartan e as ilusións se complementen ao tempo 
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