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L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida neix amb la vocació d’establir un marc estable on
les diferents generacions d’alumnes titulats per la UdL i totes aquelles persones que sense haver-hi estudiat, els
Amics, puguin mantenir un diàleg permanent que en potenciï i desenvolupi el coneixement mutu amb l’objectiu
últim de difondre la consciència universitària, les inquietuds intel·lectuals i la millora de la carrera professional,
afavorint en definitiva l’enfortiment de la pròpia institució universitària.
Els fins de l’Associació són la promoció, ajut i difusió de les activitats de la Universitat de Lleida i del seus
membres, tant en l’àmbit cultural i artístic, com en el científic, a través de qualsevol tipus d’actes o serveis que
consideri adient. Així mateix, l’Associació fomentarà la vinculació de la Universitat de Lleida amb els seus antics
alumnes i els Amics, promovent activitats que els permetin millorar el desenvolupament de la carrera professional
.
L’Associació ha aprovat que Alumni UdL sigui la denominació que emprarà de forma habitual per adaptar-se a la
denominació més extesa a nivell internacional i nacional.
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