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Introducció de l’homosexualitat a la Ley de Vagos y Maleantes (que datava del
1933).
Un grup de persones a Barcelona crea l’Agrupación Homófila para la Igualdad
Sexual (AGHOIS), que envia butlletins per correu des de França.
Substitució de la Ley de Vagos y Maleantes per la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social. En el procés de tramitació es donen les primeres
campanyes de pressió anònimes contra la persecució de l’homosexualitat.
AGHOIS es converteix en el Movimiento Español de Liberación Homosexual
(MELH).
Membres del MELH i altres persones creen el Front d’Alliberament Gai de
Catalunya (FAGC).
Se celebren al paranimf de la UB les primeres Jornades Catalanes de la Dona.
Primera manifestació per l’alliberament a l’Estat Espanyol, convocada pel
FAGC a Barcelona el 26 de juny.
El FAGC afronta les seves dues primeres escissions, marxen les dones
lesbianes, que s’organitzen dins el moviment feminista, i es crea la
Coordinadora de Col·lectius d’Alliberament Gai.
S’elimina l’homosexualitat de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Es detecta el primer cas de sida a l’Estat Espanyol.
S’identifica el virus que causa la sida.
Es crea de la Coordinadora Gai-Lesbiana (CGL)
L’Organització Mundial de la Salut deixa de considerar l’homosexualitat com
una malaltia mental.
La CGL crea el 900 Rosa, un telèfon d’informació per a gais i lesbianes.
Un grup de neonazis assassina Sònia Rescalvo, que dormia a la glorieta del
Parc de la Ciutadella de Barcelona.
Es crea el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya.
Es descobreix un tractament del VIH amb antiretrovirals que evita el
desenvolupament la sida.
El Parlament aprova la llei d’unions estables de parella que reconeix les
parelles homosexuals com a parelles de fet.
El Congrés dels Diputats aprova la llei del matrimoni homosexual.
El Congrés dels Diputats aprova la llei d’identitat de gènere, que permet a les
persones trans tenir la seva identitat legal reconeguda sense passar per una
operació.
Es crea l’Observatori Contra l’Homofòbia a partir de l’experiència de l’oficina
antidiscriminatòria del FAGC.
Se celebra per primer cop el Pride BCN.
S’elimina el 900 Rosa per manca de finançament públic.
El Parlament aprova la llei contra la LGTBIfòbia.
Celebració dels 40 anys de la primera manifestació.
La OMS deixa de considerar la transsexualitat com un trastorn mental.
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