Taong 1976, siya ang kumatawan sa Munisipalidad ng Hagonoy sa ikinasang Memorandum
of Agreement (MOA) sa pagitan ng Distrito na kinatawan naman ni Dr. Gabriel R. Morales
na siyang Punong Patnugot ng noo’y katatatag pa lamang na HWD. Sa naturang MOA,
inililipat ang lahat ng water facilities ng noo’y Hagonoy Waterworks System sa Distrito.
Kabilang ang water tank at ang loteng kinatitindigan nito, transmission at distribution
mains, mga pump stations at lupang kinatitindigan at mahahalagang dokumento sa
operasyon ng padaluyang tubig. Sa pamamagitan din niya ay nagkaroon ng buwanang
sabsidiya na nagkakahalagang P5,000.00 ang patubigang bayan mula Disyembre 1, 1976
hanggang Mayo 31, 1977.

Agosto 26, 1976 nang maganap ang Di-Karaniwang Pulong ng Sangguniang Bayan. Dito
isinatitik at binuo ang Hagonoy Water District sa pamamagitan ng Pambayang
Kapasiyahan Blg. 121-A. Siya ang nag-akda ng naturang Kapasiyahan sa pamamagitan ng
PD No. 198 o Local Water Utilities Act of 1973, na bumuo sa Local Water Utilities
Administration (LWUA) upang asistihan ang mga patubigang pang-probinsya sa
pamamagitan ng pautang, pagsasanay at iba pang tulong. Subalit upang mapakinabangan
ang ayudang ito ay kailangan munang buuin ng Sangguniang Bayan ang isang autonomous
local water district. Sa naturang pulong ay hinirang ang 5 miyembro ng Lupon ng
Patnugot.

Siya ang kinikilalang Charter Chairman ng Hagonoy Water District. Matatandaang sa
Memorandum of Agreement sa pagitan ng Munisipalidad ng Hagonoy ay siya ang lumagda
at kumatawan sa Distrito. Sa Pambayang Kapasiyahan Blg. 121-A na siyang nagbigay
kapangyarihang maitatag ang Hagonoy Water District ay siya rin ang hinirang bilang
kauna-unahang Punong Patnugot ng Distrito. Naglingkod siya bilang Punong Patnugot
noong 1977-1980. Hinirang bilang Patnugot noong 1999-2005 at muling itinalaga noong
2005-2011. Sa kabuuan ay 15 taon siyang naglingkod sa bayan sa ngalan ng Padaluyang
Tubig ng Hagonoy.

Taong 1977 ay hinirang siya bilang kasapi sa unang Lupon ng Patnugot na binuo sa itinatag
na Hagonoy Water District. Siya na siguro ang Patnugot na may pinakamahabang taon ng
paglilingkod sa kabuuang 24 na taon. Sa pamamagitan ng kanyang tapat at makabuluhang
serbisyo ay nakapagsulong ang Distrito ng mga huwarang polisiyang pang-administratibo
na hanggang ngayon ay batayan at sandigan ng pamunuan. Higit sa lahat ay taimtim
niyang binantayan at itinasa ang sistemang pananalapi ng Distrito lalu na noong sumapit
ang Edsa Revolution kung saan naranasan ang malawakang krisis pananalapi.

Siya ay naupo bilang Patnugot noong taong 1985, isang taon bago dumanas ng
paghihikahos ang Distrito. At upang makatugon ang mga lokal na patubigang bayan ay
ipinasiya ng LWUA ang pagtatalaga ng pansamantalang GM sa katauhan ni Edgardo
Tolones. Noon pama’y naniniwala siya na ang indipendyenteng pamamahala ay dapat hindi
nasasakupan ng anumang pulitikal na pagmamando. Nang makita niya ang napipintong
pagsakop ng LWUA, masidhi niya itong binatikos at tinutulan. Sa kanyang pamumuno
bilang Punong Patnugot ay nagsauli siya ng aprubadong utang ng Distrito sa LWUA. Sa
kaniyang termino naganap ang “Years of Expansion” ng Distrito. Isang Pilantropo at boses
ng sibikong sektor sa bayan ng Hagunoy.

Pinili niyang tawaging Kaka dahil sa kanyang makamasang pag-uugali at kababaang loob.
Naging Hepe ng Pulisya, Bise Alkalde at Bokal sa Unang Distrito ng Bulacan. Sa kaniyang
dedikasyon sa pagtupad sa tungkulin ay naigawad sa kanya ang pagiging Outstanding
Policeman of the year sa Region III, Outstanding Police Station (Calumpit) at Dangal ng
Lipi-Outstanding Bulakenyo (1981). Si Ka Eling ay nagingBise Alkalde ng Hagonoy
noong 1988. Bilang Bokal naman ay 24l7 na binuksan ang kanilang tahanan sa San Isidro
para sa iba’t ibang tulong sa ating mga kababayan. Siya ang namagitan at
nakipagnegosasyon sa tumututol na lokal doon upang maitawid at maibaon sa pribadong
lote at maitawid ang punong linya ng padaluyang tubig sa tulay na kahoy mula San Miguel
patungong San Isidro. At dito na nagsimulang tamasahin ng ating mga kababayan doon at
sa mga kanugnog na lugar ang serbisyo sa tubig.

Siya ang Patnugot na tinaguriang ‘Kampiyon ng Pakikisama’ sa pamilyang Tubig. Sa kanyang ugaling
bukas-palad at mapagbigay ay lalung tumimo ang samahan ng mga kawani ng tanggapan tungo sa
kapatiran. Subalit higit pa dito, palibhasa’y palakaibigan ay siya ang naging susi o tagapamagitan ng
tanggapan sa pagbili ng ilang mga loteng pinatayuan ng mga istasyon upang matugunan ang lumalaking
pangangailangan sa malinis na tubig ng ating mga konsesyonaryo. Palibhasa’y isang inhinyero sa
propesyon, siya rin ay nag-ambag ng kanyang mga kaalaman sa mga pagawaing pangkaunlaran ng
Distrito.

Taal na taga-Hagunoy mula sa Brgy. ng Sto. Niño. Taong 2004 ng ialok niya ang lupang
ngayon ay kinatitirikan ng Gusaling Ka Blas sa Pangkalahatang Tagapamahala nito
sapagkat dala ng kanilang magandang pagkakaibigan ay gusto niya itong maging
kapitbahay. Ang bilihan ng lupa noon kada metro kwadrado ay nasa tasang 10 libong piso.
Mas minarapat naman ni GM Tino na ang opisina na ang bumili nito sapagkat noo’y
nangungupahan lamang ang Distrito ng tanggapan. Nang hilingin ni GM Tino na sa
tanggapan na lamang niya ibenta ang lupa ay hindi siya nagdalawang-isip bagkus ay
ibinenta pa niya sa mas mababa pang halaga ang kanilang lupa sa humigit kumulang
lamang na 5 libo kada metro kwadrado lamang. Kaya nga at naipatayo ang Gusaling Ka
Blas na siyang tahanan ng Padaluyang Tubig ng Hagunoy sa kabayanan at naging
maginhawa para sa lahat ng konsesyonaryo na maramdaman ang serbisyo nito.

Tanyag sa mundo ng akademya, mula sa Brgy. Mercado. Hindi naging balakid ang
kanyang pisikal na kapansanang makapaglakad sa kanyang adbokasiyang magturo at
magbahagi ng kanyang kaalaman at karanasan sa lahat ng mag-aaral na kanyang
hinahawakan. Malapit siyang kaibigan ng padaluyang tubig. Subalit higit pa sa turingang
ito ay ang kanyang hindi matatawarang ambag sa pagbuo ng taunang kalendaryo ng
Distrito. Buong pagmamalasakit niyang ibinibigay ang kanyang oras at talino upang
siguruhing tama at naaayon sa pangkalahatang panlasa ang tekstong inilalapat sa bawat
larawan ng pahina nito. Magmula pa man noon, siya ay talasanggunian ng Distrito sa
larangan ng kultura, tradisyon, paniniwala, kwentong-bayan at maging sabi-sabi sa
adbokasiyang ipamoso lalu na sa ating mga kabataan ang ating pagkakakilanlan at
kaanyuan bilang mga taga-Hagonoy. Sa pagkakataong hindi mahanap ang tumpak na salita
at kahulugan, siya ang ating diksyunaryo.

Nagtapos ng Sertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas, siya ay matagal
ng “kasama” ng Distrito. Sa kanyang malikhaing kaisipan nabubuo ang taunang konsepto
ng ating kalendaryo. Palibhasa’y likas ang pagmamahal sa bayan, kinakitaan siya ng hindi
matatawarang malasakit sa tanggapan lalu na sa mga lingkod-bayan. Sa kanyang panulat
umuugo’y ang mensaheng ating ipinakakahulugan sa ating mga konsesyonaryo sa t’wing
tinatanggap nila ang kanilang kalendaryo. Dahil dito, hindi matatawaran ang kanyang
ambag sa pagbuo ng pangkalahatang imahe ng Distrito sa labas ng ating tanggapan. Isa
siya sa humuhubog sa pampublikong relasyon ng ating tanggapan sa pagtatasa ng
pampublikong opinyon ukol sa Distrito.

Isang haligi ng Padaluyang Tubig ng Hagonoy. Siya ay hininog ng panahon kasabay
ng pagkakatatag ng Distrito. Ang nuo’y kaisa-isang Kolektor/Meter Reader ang natutong
mangarap para sa ikakaunlad lalo na ng Dibisyon ng Produksiyon, kung saan matagal niya
itong pinamuan. Kabilang sa kaniyang unang proyektong hinawakan ang muling pagbuhay
sa mga Magsaysay Well upang mapagkunan ng inuming tubig. Para naman mapalakas at
mapalayo ang daloy ng tubig, isinaayos ang mga pumping station, at inilunsad ang meter
program upang maiwasan ang pagkaaksaya ng tubig at magkaroon ng limitasyon sa
pagkunsumo nito. Hanggang sa maabot ng serbisyo ang mga Isla ng Pugad at Tibaguin at
makamit ang parangal sa kauna-unahang 100% service area sa buong Pilipinas, sa
kategorya ng lahat ng small water district. Isang malaking karangalan at tagumpay para sa
bayang Hagonoy. Siya ay ginawaran ng pagkilala sa kanyang katangi-tanging paglilingkod
ng 15, 20, 25, 30, at 35 taon sa serbisyo.

Pundasyong maituturing ng Padaluyang Tubig ng Hagonoy ang kanyang 35 taong
paglilingkod. Isang buwan matapos lamang maitatag ang HWD noong 1976, at naririyan
na si Ate Phen kung tawagin, bilang Clerk, Customer Service at Audio Operator. Dahil
iilan pa lamang silang empleyado nung simula, magkakasabay niyang ginagampanan ang
mga tungkuling ito. Hanggang maging Executive Secretary to the Office of the GM at
Secretary to the BOD sa mahabang panahon hanggang sa siya’y magretiro. Halos lahat ng
naging Pangkalahatang Tagapamahala at Patnugot ay kanyang napaglingkuran ng tapat at
walang kapaguran. Mula kay GM Antonio Santos, GM Mike Santos hanggang kay GM
Tino Vengco. Isa siya sa pinakatatangi-tanging manggagawa na ginawaran ng Plake ng
Pagkilala sa kanyang hindi matatawarang paglilingkod ng sa Padaluyan ng 15, 20, 25, 30 at
35 taon sa serbisyo.

Taung 1986 nang maitatag ang Bulacan Association of Water Districts (BAWD).
Layunin ng samahan na magkadamayan, magkapatiran at magkatulungan ang mga water
district sa Bulacan na nakaangkla sa kontekstong “Kung wala ang isa, bigyan ng iba. Kung
may kulang sa isa, pahiramin ng iba”. Mula noon hanggang ngayon, sino man ang
mapipiling Punong Tagapamahala na mamumuno sa samahan ay nagkakaisa upang
mapangalagaan at mapaunlad ang mga patubigang bayan. Adbokasiya rin ng samahan na
mapasikhay ang ugnayan ng mga kawani at distrito sa pamamagitan ng Isports and
Developments Program, mga dagdag kaalaman at pag-aaral sa larangan ng pagseserbisyo,
at higit sa lahat ay masagip ang ating Inang kalikasan laban sa polusyon sa tubig.

Ang Alyansa ng Nagkakaisa at Aktibong Kawani ng Padaluyang Tubig ng Hagunoy
(ANAK NG PATUBIG NG BAYAN) ang kinikilalang unyon ng mga manggagawa ng
Padaluyang Tubig ng Hagunoy. Ito rin ang kauna-unahang unyong manggagawa sa bayan
ng Hagunoy na kinikilala ng Komisyon ng Serbisyo Sibil at Kagawaran ng Paggawa. Ito
ang pinakamataas na kalipunan ng mga manggagawang kumatawan sa kapakanan at
nagtaguyod sa kabutihan ng bawat isang kamanggagawang tubig. Pinangalagaan nito at
ipinagtanggol ang kanilang demokrasya at kabuhayang karapatan upang tiyakin ang mga
biyaya ng kalayaang nararapat ipagkaloob, bilang sukli sa pawis, dunong at katapatan sa
ngalan ng paglilingkod bayan. Naging kolektibong tinig din ang ANAK NG PATUBIG
NG BAYAN at nagmartsa sa kakalsadahang Maynila upang tutulan at labanan ang
pribatisayon sa tubig at iba pang mga usaping pantubig. Naipakita rin ang pagiging bukas
palad ng Alyansa sa pagbibigay tulong at pag-aalay ng sarili sa mga nagdaang kalamidad sa
ating bayan at sa iba pang lugar.

Layunin ng kooperatibang pang-manggagawang ito na makapaglaan ng mga batayang
benepisyo at pautang upang makamit ng mga opisyal at mga kawani ang pagkakataon na
magkaroon ng sariling bahay at lupa, makapagtayo ng bahay sa sari-sariling mga lupa o di
kaya’y para sa renobasyon o pagsasaayos ng dati ng mga tirahan, mapaipagpatapos sa pagaaral ang kanilang mga mahal sa buhay at makapagtayo ng negosyong tutustos sa
lumalaking gastusing pampamilya. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa kabuuang 60 kawani
ang nakatanggap ng programang ito sa kabuuang 79 na permanenteng kawani ng distito.
Marami na ring mga nagsipagtapos na anak sa kolehiyo ang mga kasapi nito sa
pamamagitan ng panghihiram sa kooperatiba. Umaabot ang paghuhulog mula 7 hanggang
10 taon. Ito ay makamanggagawa sapagkat nakadisenyo ang paghuhulog sa kakayahan ng
bawat isa depende sa sweldong kanyang tinatanggap. Sa kabila ito ng maliit na interest.
Matama namang napapaikot ang pondong inilalaan ng tanggapan para sa pabahay, dahil
bukas lamang ito para sa pamunuan at mga kawani. Katunayan ng patuloy na paglago ay
ang mga gastusing nagmumula buhat sa sariling pondo ng bawat miyembro.

Anak ng isa sa pinakakilalang lingkod bayan ng bansa, Gat Blas F. Ople, siya ang
sumunod sa yapak ng kanyang ama sa larangan ng serbisyo publiko. Primerang Konsehal
noong 1995-1998 at tatlong beses nahalal bilang Punong Bayan ng Hagonoy noong 19982007, kung saan nakamit niya ang pagiging Most Outstanding Mayor-Gintong Kabataan
Awards sa tatlong magkakasunod na taon (2005,2006, 2007). Matapos ito’y pumalaot si
Bokal upang magpamalas ng husay at talino sa Sangguniang Panlalawigan at katawanin
ang Unang Distrito ng Bulacan, na ngayon ay nasa huling termino na. Gaya ng kanyang
Ama, nananalaytay din ang pagka-makamanggagawa ni Bokal sa kanyang mga programa at
adbokasiya sa pinamumunuang Committee on Labor and Overseas. Maliban pa dito ang
paghirang sa kanya bilang Vice President ng Blas F. Ople Policy Center and Training
Institute, isang non-stock, non-profit organization na tumutulong sa mga OFW saan mang
panig ng mundo. Higit sa lahat, tulad ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ama sa
kanyang anak ay siya ang lagging kasama-sama ni GM Tino upang idulog kay Ka Blas ang
mga pangangailangang pantubig sa bayan ng Hagunoy. Siya ang naging tulay sa pagbuhos
ng ayudang pinansyal para sa mga pantubig na proyektong pangkaunlaran sa ating bayan.

Kinikilala siya na isa sa mahuhusay na lider sa ating lalawigan sa makabagong
panahon. Siya ay napabantog sa kanyang kabutihang loob at malasakit para sa bayan ng
Hagunoy. Ang kanyang pamamahala ay nakasandig sa mataas na kalidad ng edukasyon,
bukas na serbisyo sa mamamayan at paglikha ng hanapbuhay sa bayan ng Hagunoy. Si
Mayor Amboy din ang naging daan upang higit pang lumawig ang maipagmamalaking
serbisyo ng Padaluyang Tubig ng Hagunoy sa pamamagitan ng agarang pagpo-proseso ng
mga kaukulang dokumentong pantubig at pagbibigay sa pamamagitan ng “Deed of
Donations” ng kinakailangang lupa upang makapagbaon ng mga panibagong pump stations
ang padaluyang tubig para sa mas lumalaking pangangailangan ng mamamayan ng
Hagunoy.

Tribute to a Water District
BY BLAS F. OPLE
LAST WEEK, to the snappy tunes of a brass band, the Hagonoy Water District released a
powerful jet of water in the coastal barangay of Tibaguin, Hagonoy, which is actually an
island in the Manila Bay. With this ceremony Mayor Felix “Toti” Ople and his Sangguniang
Bayan have essentially completed the delivery of potable water to the remotest barangay of
this ancient town by the Manila Bay. I had earlier attended the inauguration of the water
district service to the other extremity of the town in the north, Barangay Iba, which adjoins
Malolos and Calumpit.
I might tell you from a direct knowledge of the dreams of our political leaders throughout
the country that their dearest dream is to see electricity and water delivered to their
remotest barangays. At least in my hometown, this dream has now been realized. It will be
realized, too, in the mountain town of Cavinte, Laguna where I am supporting the initiative
of Governor Joey Lina, Mayor Floro Esguerra and former Congressman Leonides de Leon
to deliver potable water to all the isolated barangays.

The key to this accomplishment in Hagonoy was the total dedication and competence of the
local water management board, particularly the managing director, Engineer Celestino
Vengco. Once having set their minds on making potable water available to the entire
municipality, they never relented.
The basic funding comes from the LWUA, but I had to assist them now and then to make up
for certain shortfalls as they kept raising their sights to serve all the barangays of the
municipality under a very ambitious schedule.
Of course the LWUA loans have to be paid and the people themselves must cooperate by
religiously paying their dues. In the end it is this that makes a water district a viable enterprise.
In some other townships the problem is that people expect water to be piped to their homes
entirely free of charge, and their political leaders therefore must hesitate before making a
major commitment to potable water as a major priority. They are beset and incapacitated by
fear of failure because the level of civic discipline needed to support a water district may be
lacking. This culture of dependence must first be broken before clean water can flow.
I still recall some years ago when I last journeyed to the island barrios of the first district of
Bulacan to inaugurate the first electric service there. Benighted since the beginning of time,
these barangays, two in Hagonoy, four in Paombong and five in Malolos, blazed with electric
lights for the first time in their existence. I wish Rajah Soliman, who drew many of his
warriors in the Battle of Bangkusay against Miguel Lopez de Legaspi from these barrios,
could see this transformation. I had National Electrification Administration (NEA) to
complete these projects against the advice of bureaucrats who complained that it would take
decades to recoup their investments.
Now you understand why political leaders have to be a stubborn lot. To accomplish anything
to improve the quality of life in a municipality often requires the patience of a Job, the
stubbornness of a bull and the stamina of a long-distance runner. But the psychic rewards are
proportionately great. Whether it is light or water or telephone communications that come to
the most isolated barangays, the effect is therapeutic, if only because thought without action
is a disease. Unfulfilled political promises degrade every one and demoralize all.
Immediately the two hundred impoverished but hard working families in the isolated
barangay of Tibaguin, have been elevated to the mainstream of modern progress. This

brilliant success also says a lot about the effectiveness of the partnership between the national
and local governments in the delivery of basic services to our people.
I therefore tender my warmest congratulations to the Hagonoy Water District board,
especially its managing director, Engineer Tinoy Vengco and the municipal Government
headed by Mayor Felix V. Ople and Vice Mayor Maria Garcia Santos, together with
Congessman Wilhelmino Sy Alvarado of the first district of Bulacan and Governor Josefina
dela Cruz. Their unity and cooperation, in perfect synch with the program of the Estrada
administration, proves that dreams of greatness can be attained at the local level, where the
government’s performance really counts.
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