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Isabel García guanya
el Premi Vicent Andrés
Estellés de poesia
n Ignacio Díaz aconsegueix el màxim guardó en la
modalitat de narrativa científica
LEVANTE-EMV VALENCIA

• Isabel García Canet ha guanyat el
Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2010 de poesia, mentes que Ignacio Díaz ha aconseguit el guardó de
Narrativa Cientifica-Estudi General de
la Universitat de València.
Isabel García Canet ha obtingut el
premi, dotat amb 9 000 euros, amb Yobra L'as de la música, triada entre les 42
presentades a concurs. Nascuda a Pego
en l'any 1981, García Canet va estudiar
filologia catalana en la Universitat de
València i des de l'any 2001 al 2006 va
formar part de l'Aula de Poesia. Es
membre de l'Aula de Teatre de Filologia Catalana de la Universitat i ha conaborat en diverses exposicions escrivint poemes adaptats als quadres en el
centre cultural Vda. Vella de la Plaça de
la Verge de València. En l'any 2003 va ser
finalista en el XXVII Premi d'Hailcus
Joan Teixidor d'Olot pel poemari Pell de
serp i, en l'any 2006 va publicar el poemari Claustre, guanyador del Premi
Senyoriu d'Ausias March de Beniarjó
que en l'any 2008 es va alçar amb el guardó de poesia dels XVIII Premis de la

Crítica dels Escriptors Valencians. García Canet col.labora amb la revista Caràcter i ha participat en nombrosos recitals poètics en l'ama de l'arc
tic. L'any passat va participar en el projecte Veus paral.leles a Oslo, un intercanvi amb poetes noruecs. Actualment
esta cursant el master de professora per
a secundaria en l'especialitat de Llengua i Literatura Catalana (Valencia)
en la Universitat de València.
Per la seua banda, Ignacio Díaz ha
aconseguit ser el guanyador del V Premi Vicent Andrés Estellés de Narrativa Científica-Estudi General de la Universitat de València, dotat de 3. 000 euros, amb l'obra Transeünts. Llicenciat
en Física i en Filosofia i Ciències de FEducació, Díaz és doctor en Història de
la Ciència i Professor de matemàtiques
en secundaria i batxillerat. Dins de la
seua creació, destaquen les novel-les
Una confessió, Premi Nadir de novel.la curta en l'any 2002, i La mujer del
nombre áureo, Premi Internacional
de novel.la Casino de Mieres de l'any
2003. A aquest premi s'han presentat
cinc obres.
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